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algoritmos para confirmar a presença de espíritos a frente de câmera filmadora

APRENDIZADO
Nesta edição dedicamos um espaço para Joseph Oliver Lodge, pesquisador britânico que, além de
contribuições para a Física, pesquisou alguns aspectos da ciência espírita

Uma análise de caso de psicografia periciado grafoscopicamente em Fortaleza.
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ESPAÇO DO
EDITOR
AS ATUAIS OBRAS ESPÍRITAS TEM
TUDO QUE PRECISAMOS SABER?

FENÔMENOS
ESPIRITUAIS
NECESSITAM
REALMENTE DE
UM MÉDIUM?
Um pesquisador de
fenômenos paranormais
e espirituais obteve um
resultado em suas
pesquisas que podem
fazer o conhecimento
espirita repensar seus
conceitos.

Faz algum tempo que não vejo mais tal discussão,

canto dos pássaros e acabou por descobrir que

afinal, o contexto religioso que o espiritismo tomou

haviam mensagens de sua falecida mãe nas

ao longo dos anos tem-se criado um problema

gravações.

constante para a evolução do mesmo e,

A parte mais interessante sobre essa questão é a

consequente, para novas descobertas. Bom, ao

necessidade constante de pesquisas no meio

menos isso não inclui pessoas desvinculadas ao

espirita, afirmo isso pois ja ouvi de vários espiritas

espiritismo brasileiro ou outras linhas mais

a frase: “Não há mais nada que se estudar e

ortodoxas de pensamento espirita.

pesquisar, está tudo na Codificação!”.

Falo isso não de forma provocativa mas sim de

Como podemos ver, precisamos repensar os

forma a tentar trazer à tona alguns problemas

fenômenos físicos, não que estejam totalmente

naturais quando se mistura a ciência com a

errados, mas esse estudo, somado ao de

religião (moral), afinal, a ciência por natureza é

Juergenson, demonstra que tal conceito não está

“mutante" e uma verdade hoje não implica em ser

completo.

amanhã, já o contexto religioso tende a se basear

Para os espiritas mais céticos é possível

em dogmas, onde estes não podem ser mudados

questionar isso, mas posso dizer: Claro que

pois seriam “uma informação divina” quando foram

precisamos de mais dados, mas duas fontes

escritos.

(independentes) atualmente apontam e sinalizam

Por longos anos Kardec tentou trabalhar essa

que existe alguma falha no conhecimento amplo e

cultura de desmistificação e busca pela verdade

conceitual.

mas muitos seguidores parecem tender a idolatria,

Será que todo o fenômeno físico requer energia de

algo meio característico do ser humano.

um médium? Então como ajustar isso aos atuais

Se isso está enraizado em nossos genes, temos

resultados?

que trabalhar esse lado e irmos nos policiando

Somente descobriremos isso com o tempo e muita

contra a idolatria e fanatismo, dessa forma

pesquisa.

poderemos “andar sem viseiras” e assim poder ver

No final da edição, tive a oportunidade de analizar

o mundo e a verdade mais facilmente.

o livro Cartas Da Imortalidade, do médium Nilton

Nessa edição de Junho/2015 mesclamos artigos e

Sousa e verificar que as psicografias vem sendo

assuntos variados, buscando assim trazer

uma boa forma de pesquisa para a Ciência

informações diversas sobre pesquisas e estudos

Espirita. Em tal livro consta o parecer positivo pelo

recentes que envolvam o espiritismo. Em geral

reconhecimento de três assinaturas como sendo

vemos mais convergências do que divergências, e

oriundas dos espíritos quando em vida. Passo

isso é bom, sinal do fruto de um belo trabalho de

importante e colaborativo para pesquisas em

Kardec ao longo de sua vida. Por outro lado,

andamento.

incluímos nessa edição um recente resultado de
um trabalho do pesquisador Schwartz, onde ele
consegue abalar um dos conceitos espiritas e
paranormais: Fenômenos físicos sem médium?
Isso mesmo! De alguma forma foi possível obter (e
gravar) um fenômeno sem a presença de qualquer
pessoa no momento do experimento.
Tal resultado vem a convergir com um caso
relatado por Friedrich Juergenson, onde ele havia
deixado um gravador na floresta para captar o
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Sandro Fontana

Avise-nos
sobre notícias
envie um e-mail

NOTÍCIAS
RESUMOS / DA PRÓXIMA EDIÇÃO: NOTÍCIAS SOBRE
PESQUISAS E RESULTADOS

Notável e eternizado:
Dr. Ernst Senkowski
(1922-2015)
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Em 13 de abril deste ano faleceu Dr. Senkowski,
aos 93 anos. Um Ser Humano notável
que
contribuiu sensivelmente com as pesquisas em
Transcomunicação Instrumental, tendo em seu
laboratório milhares de materiais de diversos
pesquisadores de todo o mundo. Foi quem criou a
denominação “Transcomunicação Instrumental”.
Ernst Senkowski, nasceu em 1922, em Hamburgo,
Alemanha. Doutor em ciências naturais,
Engenheiro Elétrico/Eletrônico, foi também
Professor da Escola Técnica Superior e rádioamador em ondas curtas. Assistente científico
(1958-1961) na cidade de Mainz. Perito da Unesco
para Física no Centro Nacional de Pesquisa no
Cairo (1958-1959), Professor da Escola de
Engenharia Bingem. Professor da Escola Superior
de Rheinland-Pflaz, subdivisão Brigen, disciplina
eletrotécnica (1961-1988).

Dr. Ernst Senkowski, além de poliglota e escritor,
era portador de uma lucidez científica invejável.
Considerado o mais atualizado pesquisador em
transcomunicação Instrumental, deixa como
contribuição para a humanidade, seu acervo,
riquíssimo em material e artigos que validam
inúmeros fenômenos ocorridos no mundo.
Fica o nosso respeito e agradecimento pelos
trabalhos.

ENTREVISTA DA NOTÍCIA
POR EDUARDO LIMA
COM MAURÍCIO MENDONÇA

1. Como começou seu interesse pela parte científica do
Espiritismo?
Meu interesse nesse tema foi um tanto tardio, aos 35 anos
aproximadamente. Comecei a trabalhar em banco junto a dois
colegas que eram espiritas, e em nossas conversas
despertou-me a curiosidade pelo assunto, A partir daí me pus
a um desafio de encontrar a "verdade". Até então, se alguém
me perguntasse o que eu achava da existência após a morte,
responderia: __duvido muito. já hoje em dia eu respondo:
__duvido um pouco.
2. Qual o trabalho do IPCE?
O IPCE tem como objetivos: Debater sobre os aspectos
Científicos do Espiritismo; Promover e Facilitar o
desenvolvimento de Projetos de Pesquisas; Divulgar
pesquisas atuais sobre a Sobrevivência da Alma; e Integrar as
pessoas interessadas em estudos nessa área.
3. No mundo, quais pesquisas acadêmicas sobre a vida após
a morte você considera mais importantes? Algumas destas
pesquisas já podem ser vistas como científicas?
Com o devido procedimento e rigor, vejo duas linhas de
pesquisas: a primeira, casos que sugerem reencarnação,
iniciada pelo Dr. Ian Steveason. e a segunda, testes duplocegos com Médiuns ostensivos, atualmente realizados pelo
Dr Gary Schwartz.
Há outra linha de apoio, que é a pesquisa de casos de quasemorte. Digo de apoio, evidentemente por a morte definitiva
não ter sido consumada obviamente.
4. O movimento espírita no Brasil tem produzido trabalhos
acadêmicos e tem se dedicado a dialogar com a comunidade
acadêmica?
Sim, tem produzido, mas a meu ver ainda muito pouco. O
dialogo é ainda muito tênue, mesmo porque, um dialogo
precisa do interesse dos dois lados. Como disse, promover
esse dialogo é um dos objetivos do IPCE. O interesse de
ambos os lados em promover esse dialogo é quase
inexistente. Os espiritas em geral acham que ja esta TUDO
provado, e os cientistas que não ha NADA o que provar. É
dificil conciliar as duas posições.

5. Fale um pouco sobre o I Simpósio de Espiritismo e Ciência
que ocorrerá em Fortaleza.
O 1º Simpósio Espiritismo e Ciência, ocorrerá nos dias 17 e
18 de julho, no CEFA (Centro Espírita Francisco de Assis).
A abertura será no dia 17 de julho, às 18h45. A conferência de
abertura, com o tema Allan Kardec, será proferida por Luciano
Klein, às 19h30.No dia 18 de julho, às 13h, haverá palestra
com Aroldo Lins, que apresentará o tema “REENCARNAÇÃO
E OS ESTUDOS CIENTÍFICOS”. Às 14h, Eduardo Lima
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ministrará palestra com o tema “CIÊNCIA E
RELIGIÃO”.Mauricio Mendonça irá proferir palestra, às 16h00,
com o tema “O FENÔMENO DA REGRESSÃO DE
MEMÓRIA”.A mesa redonda será às 17h, intitulada
“Regressão de Memória Terapêutica” e ficará por conta de
Caroline Traigher.Sésio Santiago ministrará palestra com o
tema “ALLAN KARDEC E SEU MÉTODO DE PESQUISA”.A
conferência de encerramento com o tema
“TRANSCOMUNICAÇÃO E CIÊNCIA”, será apresentada, às
19h40, por Clovis Nunes
O Simpósio supre a carência de eventos dessa natureza,
onde os temas deverão serem tratados de forma similar aos
das academias cientificas, tentando aproximar as duas
linguagens, a do movimento espirita e da academia. Tem
também de despertar o interesse por esses objetos.

6. O senhor acha que já existem pesquisas e resultados
suficientes para que a comunidade científica considere a vida
após a morte uma certeza, um possibilidade real, ou nenhuma
destas opções?
Suficiente obviamente que não, haja vista a quantidade de
membros dessa comunidade que rechaçam a hipótese
sobrevivência da alma. Entretanto, nesse ponto evoco, os
argumentos de Thomas Khun, sobre aceitação de um
paradigma revolucionário. Trata-se de um momento de
conversão "de adeptos" ao novo paradigma, que a meu ver ja
são razoáveis, mas carece de incremento nas pesquisas,
melhoria nos protocolos e replicação, muita replicação. De
preferencia apresentado nas universidades e seguindo todo o
rigor habitual.
7. Para terminar, você poderia indicar ao leitor alguns
trabalhos científicos atuais feitos no Brasil sobre temas
espíritas?
Indico aos espíritas em geral os livros do Professor Herminio
Miranda, sobre Mediunidade e Regressão de Memória (além
dos meus próprios). Apesar de não seguir os ritos da
academia, nos brinda com suas experiências práticas de uma
forma muito didática. Mas recentemente os trabalhos
estritamente acadêmicos do Dr. Alexander Almeida sobre a
mediunidade sob o ponto de vista psiquiátrico (tese de
doutorado) e outros autores com análises técnicas da
produção mediúnica de Chico Xavier, alem de exames de
assinaturas psicografadas por peritos. Para divulgarmos
essas pesquisas dispomos de uma comunidade no Google
Plus (Espiritismo Cientifico Internacional) e um fórum de
discussão no Google Grupos, onde qualquer pessoa pode
visualizar ou participar.
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Importantes
relatos de
pesquisa

JOSEPH OLIVER LODGE (1851–1940)
POR: SANDRO FONTANA
É muito comum nas redes sociais ou qualquer outro meio que se possa discutir sobre o espiritismo com céticos, que eles
argumentem (ou tentem), que o espiritismo não possui base científica ou pesquisadores sérios. Geralmente eles tendem a
desconsiderarem e se esforçarem para desmoralizar os diversos estudos sérios sobre o tema e focarem-se mais no âmbito
religioso ou nos seguidores espíritas para contraporem alguns pontos.
Os desmerecimentos são desprovidos de conhecimento e regados pela ignorância, um bom exemplo disso é Oliver Lodge,
um fisico inglês que pesquisou os fenômenos espiritas com uma metodologia mais investigadora [1].
Lodge nasceu em Penkhull no dia 12 de junho de 1851. Foi escritor e físico, pioneiro nas pesquisas sobre a rádio
transmissão e a telegrafia sem fio, além de outras pesquisas no campo da elétrica. Ao contrário do que muitos pensam, ele não foi
ganhador de Prêmio Nobel, mas sim um importante nomeador para vários outros pesquisadores que receberam o prêmio.
Educado na Adams' Grammar School, Oliver Lodge obteve o grau de bacharel em Ciências pela Universidade de Londres
em 1875. Foi designado professor de Física e Matemática do University College, em Liverpool, em 1881, vindo a receber o grau
de Doutor em Ciências em 1887.
Em 1900 mudou-se de Liverpool retornando às Midlands, tornando-se o primeiro reitor da nova Universidade de
Birmingham, lá permanecendo até à sua aposentadoria em 1919, supervisionando o início da mudança da Edmund Street no
centro da cidade para o atual campus em Edgbaston. Oliver Lodge recebeu a Medalha Rumford da Royal Society em 1898 e foi
nomeado cavaleiro pelo Rei Eduardo VII em 1902. [3]
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Dentre algumas de suas obras temos [2]:
Manual de Mecânica Elementar, 1877;
Pioneiros da Ciência, 1893;
Vida e Matéria, 1905;
Elétrons ou a natureza e propriedades da eletricidade
negativa, 1907;
Ciência e Mortalidade, 1908;
O éter no Espaço, 1909;
Além da Física ou a idealização do mecanismo, 1930.
Uma de suas mais famosas obras e que trouxe alguns
avanços para a Ciência Espírita trata-se do livro Raymond,
do original inglês "Raymond, or Life and Death" (1916) [3],
traduzido para o português com um nome um pouco fora do
contexto original (Raymond - uma prova da sobrevivência da
alma).
Independentemente da tradução do título, o livro é
extremamente enriquecedor para o conhecimento espirita
pois trata-se da investigação de Oliver e as tentativas de se
comunicar com o filho Raymond, após sua morte em combate
na I Guerra Mundial.
Uma curiosidade interessante sobre Sir Lodge é que ele,
ao contrário de Kardec, pertencia a um grupo de
pesquisadores ingleses, mais focados nos fenômenos e não
na parte moral e filosófica, mesmo assim não se poderia
desperdiçar tamanho conhecimento, critérios científicos e
descobertas para o espiritismo, além do mais, os resultados
devem ser necessariamente condizentes e complementares
uns com os outros.
Na investigação, não somente Lodge mas toda sua
família se envolveu na busca para uma confirmação (ou
negação) sobre a real possibilidade de descobrirem algo
relativo à sobrevivência da mente após a morte do corpo
físico. Para conseguir fazer suas experiências ele usou das
médiuns mais renomadas do seu tempo, uma delas, Leonard
Osborne.
De um modo geral, naquele tempo, as pesquisas eram
feitas sem muita metodologia investigativa (controle de
médiuns), no entanto se buscavam evidências de informações
que fossem condizentes com casos e fatos que pudessem
comprovar que realmente era seu filho Raymond que estava
se comunicando.
As evidências, aos poucos, foram surgindo, tanto para
informações que a família Lodge possuía conhecimento como
outras que vieram a saber depois.
Além das verificações ja conhecidas no meio espírita,
surgiram algumas que somente vieram a se confirmar
décadas depois, e estas todas contribuíram para um
aprimoramento do conhecimento espiritual.
Em determinado momento, numa narrativa de Lodge,
onde seu filho tenta usar diretamente do corpo de uma
médium, a Sra Cregg [4], o fato vem a demonstrar que a
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manipulação do corpo de um médium de “incorporação” não é
tão simples e requer habilidade por parte do espírito [5]. Até
aquele momento específico, Raymond se comunicava usando
um espirito lhe intermediando, isto é, quem manipulava o
médium era o mentor ou espirito auxiliar (comunicador).
Informações como esta são de suma importância para a
ciência espirita, uma vez que vem demonstrando que a
existência de espíritos intermediários possuem um papel
fundamental nas comunicações mediúnicas. Isso implica em
não se esperar muitas características pessoais em
determinados textos, como o uso de gírias ou grafismo
semelhante (para os casos de psicografias).
Em outro momento da pesquisa de Lodge surge um
detalhe crucial, muito criticado por espiritas mais ortodoxos e
que não compactuam muito com algumas informações
trazidas por Chico Xavier: cidades ou lugares no mundo
espiritual.
Nas pesquisas de Kardec, nunca se abordou
especificamente ambientes como NOSSO LAR, no entanto,
bem antes de Chico Xavier escrever algo sobre esse enfoque,
já haviam informações a respeito de comunidades vivendo
num universo paralelo, em forma de cidade. Esse detalhe nas
pesquisas de Lodge são cruciais para o conhecimento espirita
atual. Se apenas Chico Xavier tivesse psicografado, então
isso seria algo isolado, onde não se poderia aplicar os
conceitos de Kardec (CUEE), estes que requeriam a mesma
evidência oriunda de várias fontes que demonstrassem o
mesmo significado ou informação.
No livro Raymond, constam as seguintes passagens:
[Feda intercedendo por Raymond]
()…Ele diz que quando despertou deste lado sentiu uma
pequena depressão, que não durou muito. Correu os olhos
em redor e acomodou-se. Foi como encontrar-se numa
cidade estranha, num lugar estranho rodeado de pessoas que
nunca tinha visto, ou não tinha visto de muito tempo. Vovô
veio logo. E uma chamada Jane veio ter com ele, a qual se
deu como sua tia. Jane – Jennie. Ele lhe chama tia; foi
informado de que era a “Tia Jennie”…()
pág. 123

[Mãe de Raymond testando com “jogo do copo”]
Lady Lodge – Raymond, quero propor uma questão teste:
Qual a esfera em que você está vivendo?
(Perguntei-o porque através de Mrs. Leonard, outros haviam
dito estarem vivendo na terceira esfera, chamada
“Summerland”, e julguei que fosse coisa da cabeça da
médium.Não gosto muito de mensagens que falam em
“esferas”; não sei se significam alguma coisa; presumo que
“esfera” quer dizer condição, ou estado de desenvolvimento).
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Consultamos a mesa e a resposta veio imediatamente:
SUMMERRLODGE
Depois do segundo R perguntamos se não tinha havido algum
engano; e fizemos igual pergunta quando em vez do A
esperado (da palavra SUMMERLAND) apareceu um O.
A resposta foi que estava certo.… ()
pág. 139

()… Raymond não se lembra de ter estado no astral. Está
agora na terceira esfera. Summerland – Homeland, dizem
alguns. É um ambiente muito feliz. Os mais altos vêm aí
visitar-vos, e é lugar ainda bem perto da terra para que haja
contato com os da terra. Ele pensa que tendes aqui o que há
de melhor…()

Chico e Lodge, uma inglesa anglicana, fora do meio espirita,
psicografa inesperadamente (com grafismo autêntico do seu
comunicador quando em vida), informando que o mesmo se
encontrava em uma espécie de cidade e por lá vivia e se
adaptava a nova vida. O comunicador forneceu tantos
detalhes que é inegável a existência de algum lugar muito
similar a vida material e, em todas as contribuições
detalhadas, existe também a afirmativa de que seria um lugar
“próximo" a Terra. Analisando isso de forma mais ampla,
temos 3 fontes de informações que convergem para um único
ponto. Fica de responsabilidade dos pesquisadores espiritas
separarem a interpretação pessoal de cada espirito referente
a como ele interpretava tal lugar.
No contexto, as pesquisas espiritas feitas durante a vida
de Oliver Lodge contribuíram e vem ainda colaborando para
estudos em andamento.

pág. 143

Lady Lodge – então está mais perto?
Feda [espirito intermediário]– Muito mais! Belo de pensar!
Posso agora, honestamente, permanecer próximo ao plano
terrestre. Em vez de ir por graus, posso, como a Feda foi
prometido, dar um salto. E quando vierdes, mãe e pai, mãe
ficará de um lado e pai de outro. Permaneceremos uns
tempos na Summerland até à adaptação às condições. Vernos-emos uns aos outros. Irmãos e irmãs. Não posso dizer
como me sinto satisfeito – “satisfeito” é uma bem pobre
palavra”.. ()
pág. 144

Ainda no livro Raymond, Lodge relata detalhes
interessantes sobre espíritos que chagavam “do outro lado”
com partes do corpo amputadas e, sem explicação, elas
voltavam a aparecer. Dados mais detalhados no livro
colaboram até hoje para estudos sobre o corpo fluídico.
Os filhos de Lodge, em comunicação usando algo similar
ao “jogo do copo”, se comunicavam com o irmão em sua
cidade, enquanto Lodge e sua esposa iam para outra região
do pais e testavam as manifestações de Raymond conforme
orientado pelos irmãos. As evidências eram tantas que Lodge,
mesmo com seu ceticismo científico acabava por concluir que
a possibilidade de existir uma vida além dessa, era a melhor
opção. Joseph Oliver Lodge, mesmo tendo essa como a
melhor hipótese possível, vem a falecer em 1940 não
completamente convicto.

[comentário de Lodge]
Perguntam os críticos ortodoxos se o mau que se penitencia
vai para o céu. Responderei: Não! De acordo com as
revelações vai para o Paraíso, o que é coisa diversa. Há
referências a uma espécie de jardim edênico, não muito
afastado da terra. Ao que tenho deduzido, os velhos
escritores julgam esse lugar, ou esse estado, não muito
diversamente do que neste livro aparece com o nome de
“Summerland”.
pág. 201
Como foi possível perceber, fica notória a semelhança
com as informações oriundas de Chico Xavier, sobre algum
lugar (senão vários), onde se vive numa espécie de
“comunidade fechada” até se adaptar.
Essa informação trazida por Lodge, somada a de Chico
(sem incluir os detalhes de Nosso Lar pois não se sabe onde
termina o real e começa a fantasia) poderia não ser suficiente,
se analisada isoladamente. No entanto décadas depois de
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[1] Mais sobre pesquisadores espiritas pode ser encontrado
em http://www.guia.heu.nom.br/grandes_cientistas.htm
[2] Nota na versão brasileira do livro Raymond
[3] Fonte Wikkipédia http://pt.wikipedia.org/wiki/Oliver_Lodge
[4] Pág 149 do livro Raymond.
[5] Relatos dessa experiência foram usados num trabalho
sobre o mesmo tema, publicado na primeira edição da
Revista Ciência Espirita.
Bibliografia:
Oliver Lodge - Raymond - Uma prova da sobrevivência da
alma, 1922 - (edição ebook)
Xavier, Chico - Nosso Lar, 1944 (edição ebook)
Rosher, Grace - Além do Horizonte, 1987 (edição ebook)

TECNOLOGIA
NAS
EXPERIÊNCIAS
MÉTODOS MAIS RIGOROSOS USAM A TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO COMO AUXÍLIO
Por: Sandro Fontana

A hipótese espírita vem se tornando frequente na
comunidade cientifica geral. Ao longo da história muitos
estudos vem sendo feito e, quase sempre, surgem criticas
de céticos para cada um dos experimentos. Isso contudo é
bom, embora alguns espiritas não gostem. A crítica, vinda de
céticos ou outras personalidades só nos ajudam a aprimorar
os métodos e com eles termos mais convicção com os
resultados das pesquisas.
Em paralelo a isso, ganha a ciência geral e ganha a
ciência espirita, na qual lhe permite uma melhor
compreensão da fenomenologia dos processos mediúnicos
em geral.
Em março de 2011, a revista Científica EXPLORE
publica um importante periódico, tanto para a comunidade
cientifica em geral como para os espiritas. Um pesquisador
chamado Gary Schwartz, PhD da Universidade do Arizona,
fez um estudo no qual cumpriu muitas das exigências
ceticistas, isto é, Schwartz elaborou um método que elimina
o fator humano para algumas das análises em determinados
estudos.
O estudo abrangeu, inclusive, o campo da TCI
(Transcomunicação Instrumental), onde se vem tentando
conseguir algum tipo de contato com espíritos com o uso de
aparelhos eletrônicos.
Embora ainda muitos pesquisadores da
paranormalidade tentem verificar outras hipóteses mais
simples para a explicação dos fenômenos, certos resultados
vem apontando para a espiritualidade, isto porque as
explicações paranormais não conseguem cumprir ou manter
tais exigências.
A pesquisa de Schwartz é um tanto complexa para se
replicar, no entanto é bem simples de se entender. A equipe
de pesquisa utilizou de um pressuposto espirita para
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alavancar o estudo e daí dar andamento a sequência de
eventos investigativos.
Numa primeira fase se identificou um médium com
verdadeiros poderes mediúnicos (demonstrados), a partir
desse momento se tentaram varias comunicações com
supostos espíritos a fim de obter algum voluntário “do lado
de lá” para participar da pesquisa. Foram conquistadas duas
senhoras, dito aceitarem participar da pesquisa.
Isso pode soar estranho para as pessoas que não são
ligadas ao espiritismo, até porque algo assim pode parecer
como “macabro” para alguns, senão loucura para outros. De
um modo geral, essa é a fase mais complicada dessa
pesquisa pois, sem um desses elementos, seria impossível
ocorrer o estudo.
Chamado de PHOTONIC MEASUREMENT OF
APPARENT PRESENCE OF SPIRIT USING A COMPUTER
AUTOMATED SYSTEM, ou em português, Medição
Fotônica de Aparente Presença de Espíritos Usando um
Sistema Automatizado de Computador, o estudo tentou
verificar se uma câmera filmadora poderia ser capaz de
captar algum sinal de espírito. Para que o estudo pudesse
ser feito de forma rígida, quanto a parâmetros já reclamados
por céticos, Schwartz e sua equipe decidiram usar um
sistema de software (programa de computador) que
analisasse o brilho captado resultante na pesquisa. Em
tempos remotos se usaria uma pessoa (juiz) para verificar
tais efeitos, no entanto os críticos vinham alegando que o
“juiz” poderia ter tendências a acreditar em espiritos e tais
pareceres não tinham valor pois corriam o risco de serem
imparciais.
Com esse avanço tecnológico, hoje essa reclamação
não se sustentaria mais, uma vez que um sistema
automatizado iria calcular a quantidade de pixels iluminados
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ou apagados e sendo assim a hipótese de imparcialidade
cairia por terra.
Para o leitor ter uma compreensão melhor, o pixel é um
dos milhares de pontos (ou milhões, dependendo da
resolução) que ficam numa tela de
TV, eles se iluminam e apagam (e
até variam de cor) para formar as
imagens. Com um software
apropriado é possível calcular
quantos desses pontos estão
“acesos” ou “apagados" e assim se
poder comparar se em
determinado momento havia a
captação de mais ou menos luz
diante de uma câmera filmadora
(posteriormente enviando a
imagem para esse sistema).
Na metodologia de Schwartz,
eles iriam fazer a evocação dos
espíritos e esses teriam que tentar
aparecer ou iluminar a câmera com
“sua luz”, e isso teria que ser
somente no momento adequado,
caso contrario tal fenômeno
poderia ser interpretado como
algum ruído.
Num primeiro momento o
experimento ocorreu com sucesso, isto é, houve a evocação
(com frases predeterminadas) e se iniciou a gravação das
imagens. Após isso, o sistema automatizado analisou todos
os “quadros” gravados e pode comparar se houve uma
elevação no número de pixels “ligados” ou não. O resultado
foi positivo!
A partir desse momento os fatos ficaram muito
evidentes e com isso parecia estar demonstrado que, de
alguma forma, os espíritos existem. Calma, não é tão
simples assim.
Dentro da hipótese PSI, há a possibilidade de algum
dos membros da equipe gerar inconscientemente o
fenômeno, isto é, na expectativa de ocorrer um resultado
positivo, algum dos presentes poderia estar gerando
paranormalmente o brilho diante da câmera.
Até o momento, a visão materialista ja teria caído por
terra, uma vez que buscam explicações simples como a de
poder ter sido uma interferência exatamente no momento da
evocação etc. Isso se complica pois, posteriormente, se
repete o processo e o mesmo resultado ocorre.
Deixando agora os materialistas de lado, já que a
explicação tradicional não supre mais os questionamentos,
vamos adentrar um pouco na hipótese PSI.
Dentro do conhecimento Espírita, somos espíritos
encarnados, se assim o somos temos os mesmos “poderes"
ou capacidades de espíritos livres, claro que, limitados pois
sofremos a interferência da matéria. Para os adeptos da
hipótese PSI, esse poder não passa de uma capacidade
resultante da mente humana, especificamente algum poder
do cérebro que ainda é inexplicável, mas que se sabe existir
devido os fatos que ocorrem e são medidos. Se houver uma
expectativa, e provavelmente havia, então esse poder do
cérebro estaria gerando a luz. No entanto, a mesma
reciproca é verdadeira para a Ciência Espirita, claro, pois
mesmo que seja um espirito encarnado, na expectativa,
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esse poderia estar deslocando-se ou gerando alguma
energia que faria com que algum tipo de luz surgisse diante
da câmera.
Provavelmente sabendo disso, ou para suprir criticas,

Schwartz acrescenta na metodologia o seguinte processo:
Vamos replicar o experimento, porém vamos programar
o computador para, aleatoriamente, durante a madrugada,
fazer a evocação dos espíritos por meio eletrônico e então
gravar tudo automaticamente, dessa forma estaremos
eliminando a hipótese paranormal.
A idéia, além de sensacional, supriria alguns detalhes
da ciência espirita que acabaram se revelando como “notícia
bombástica” e que, no futuro, virá a mudar muito alguns dos
conceitos espiritas.
Nessa ampliação na metodologia, feita por Schwartz, o
mesmo fenômeno se repetiu, ou seja, o computador
escolheu aleatoriamente um momento da madrugada, fez a
evocação previamente gravada e as luzes surgiram!
Não sei se os espiritas que estão lendo este artigo
conseguem dimensionar a importância de tal experimento,
uma vez que ele abre uma nova janela no horizonte espirita,
a de que os espíritos não necessariamente precisam de
médiuns para se comunicarem.
Como vemos, uma pesquisa focada na comprovação
da existência do mundo espiritual, acabou por trazer
novidades para o meio espirita geral e complicou a vida dos
céticos e dos “PSIquistas”.
OS RESULTADOS
Na imagem desta página, onde ilustra Fig.4, podemos
ver os resultados com as imagens captadas. Nas quatro
colunas podemos perceber que a primeira (PRE) é a
imagem anterior à evocação. Para cada coluna temos uma
imagem de uma câmera controle, esta colocada
propositalmente para reduzir as chances de alguma
interferência eletrônica, ora, se houvesse variação de
energia etc, teria de ocorrer nas outras também. Em seguida
temos o Espirito 1 e Espirito 2, na mesma coluna (abaixo) a
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estabilização da imagem na câmera controle. Depois, na
última coluna, temos a imagem pós evocação, esta voltando
a condição normal.
Mesmo não entendo muito de pesquisas cientificas fica
notório os resultados obtidos, evidenciando que algo ocorreu
e, somente durante a evocação, tanto ao vivo quanto
previamente gravada por condição aleatória.
Com um resultado assim, complicou-se também a vida
dos adeptos da hipótese PSI, uma vez que se eliminou a
presença do cérebro humano, capaz de gerar tal fenômeno,
além disso, para tentar sustentar a hipótese PSI, num caso
assim, teria-se que fazer um estudo similar e repetir o
resultado nas mesmas condições dos que foram feitos
nesse. Esperemos por isso então.
APRENDIZADO ESPIRITA COM TAIS RESULTADOS
Será que o espiritismo está de todo errado em
conceitos?
Em primeiro lugar é bom ter calma e uma melhor
compreensão dos fatos e resultados.
Quando no passado, Kardec e demais, acreditavam
que havia a necessidade de um médium para isso era
porque, em parte, era o que se pode observar, lembremos
que naquele tempo mal existia a lâmpada, somente depois,
veio a surgir algo similar ao rádio.
No mesmo estudo de Schwartz pode-se ver em outra
figura (2), que houve sim uma diferença entre a experiência
sem a presença de humanos e com a presença de
humanos. No “live experiment" (ao vivo) o brilho é bem
definido, similar a uma estrela, por outro lado, no
automatizado (“automation experiment") isso ja não ocorre,
mesmo assim, precisamos aceitar que o evento ocorreu.
Podemos concluir que, a presença humana,
energeticamente, influencia de alguma forma, mas com
equipamentos sensíveis podemos ver que não se depende
exclusivamente desse fator.
Podemos aprender mais ainda com tais resultados. O
leitor atento deve ter observado que o Espirito 2, em ambas
as experiências, conseguiu emitir mais luz. De algum forma,
estudos vem demonstrando que a capacidade dos espíritos
é fundamental para que certos processos venham a ocorrer.
Em geral é difícil medir tais evidências, mas Schwartz fez
isso sem querer, talvez.
Isso tudo nos leva a crer, e concluir, que os fenômenos
de efeitos físicos ainda continuam a ocorrer, porém de forma
mais discreta e talvez não sejam tão comuns graças a longa
insistência de céticos do passado que buscavam
ridicularizar as pessoas que possuíam tais “poderes" e
quando essas pessoas, sem conhecimento algum dos
fenômenos, não cumprissem suas exigências eram taxados
de falsários e tinham suas reputações arruinadas perante a
sociedade.
O QUE PODEREMOS APRIMORAR?
Com base no estudo de Gary Schwartz, é necessário
que se replique mais vezes, por outros institutos de
pesquisas e que, outros grupos espiritas possam intensificar
mais as atenções a essas realidades. Os grupos de TCI
podem fazer algo similar com sistema de sons. Em geral a
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busca é por resultados mais claros, onde se possa ouvir a
voz de uma pessoa de forma concisa. Entretanto o referido
artigo traz um novo horizonte para se tentar verificar
determinados resultados, estes não necessariamente
explicitando algo, mas sim sendo medido de forma
inequívoca, deixando o trabalho mais árduo aos céticos:
tentar explicar de forma materialista.
O presente artigo foi baseado no original:

PHOTONIC MEASUREMENT OF APPARENT PRESENCE OF
SPIRIT USING A COMPUTER AUTOMATED SYSTEM
Gary E. Schwartz, PhD
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PERIÓDICO DA EDIÇÃO
Mais um artigo sobre reencarnação. Traduzido do inglês para o português por Vitor Moura, tal material ajuda trazer
mais conhecimento e compreensão aos leitores.

Três Casos do Tipo Reencarnação na Holanda
TITUS RIVAS
Athanasia Foundation, Darrenhof 9, 6533 RT Nijmegen, The Netherlands

Resumo — Este artigo apresenta breves resumos de três casos holandeses não resolvidos do tipo reencarnação (CORTs). O
autor acredita que estes casos apresentam uma estrutura semelhante aos CORTs estudados pelo Dr. Ian Stevenson da
Universidade de Virgínia, seus colegas e outros pesquisadores independentes no campo. Portanto, conclui que é plausível
interpretar estes casos de um modo semelhante. Além disso, ao menos um destes casos aparenta mostrar características
paranormais que parecem corroborar a hipótese de reencarnação. A contribuição principal deste artigo pode consistir na
adição de CORTs holandeses na literatura sobre a pesquisa da reencarnação.

Introdução
O Dr. Ian Stevenson (1987, 1997), seus sócios e colegas
independentes colecionaram uma impressionante base de dados dos
assim chamados Casos do Tipo Reencarnação (CORTs). Um caso
típico envolve uma criança jovem entre dois e quatro anos que
espontaneamente faz observações sobre uma vida anterior que ela
teria tido antes de seu nascimento. Com muita frequência, estas
observações contêm informação paranormal sobre uma pessoa real
que morreu antes de a criança nascer e era desconhecida à família da
criança antes de ela ter começado a falar sobre sua vida anterior. A
criança normalmente parece se esquecer da maioria dessas possíveis
memórias aos seis ou sete anos ou quando começa a frequentar a
escola. Suas declarações são tipicamente acompanhadas de um
comportamento emotivo. A criança frequentemente exibe
habilidades paranormais relacionadas às suas atividades na vida
anterior que ela alega lembrar. Em muitos casos, marcas e defeitos
de nascença foram registrados, correspondendo especificamente às
causas ou às circunstâncias da morte no final da alegada vida
anterior. CORTs são informados em muitos países e culturas
diferentes e não estão confinados a contextos religiosos ou
filosóficos em que o conceito de reencarnação é geralmente aceito.
Este artigo apresenta brevemente três novos CORTs não
resolvidos achados na Holanda (Rivas, 1998, 2000). Os casos foram
investigados por várias equipes encabeçadas por mim mesmo,
pertencentes à Fundação para o Estudo Científico da Reencarnação
e à Fundação Athanasia. Minha intenção principal ao publicar estes
casos é mostrar que a Holanda pode ser considerada um país em que
ao menos alguns CORTs típicos ocorrem, e que ao menos um e
possivelmente todos estes CORTs holandeses não resolvidos
parecem possuir características paranormais. Finalmente, alguns pais
holandeses das crianças que alegam lembrar vidas anteriores não
acreditavam em reencarnação antes do desenvolvimento dos casos, o
que parece relevante para a interpretação destes CORTs.
O Caso de Cerunne
Na primavera de 2001, uma amiga minha, a Srta. Anja Janssen de
Nijmegen, contou-me que ela soube de um casal em Molenhoek que
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teve uma filha com memórias de uma vida prévia. Eu encontrei
todos os membros da família, Christine Thijssen, Sirat Bouts, e suas
quatro filhas, em maio de 2001. A minha equipe também os
entrevistou por telefone e lhes fez perguntas via correio (comum) em
várias ocasiões em 2001 e 2002. A menina que alegou lembrar uma
vida anterior se chamava Cerunne e tinha sete anos quando a
encontrei pessoalmente. Ambos seus pais acreditavam em
reencarnação antes de o caso se desenvolver, embora eles certamente
não estivessem interessados em propagar tal crença. Durante minha
investigação do caso, eles foram ambos muito severos quanto a uma
formulação precisa de suas declarações, ainda que isto significasse
que o caso se tornasse mais fraco de um ponto de vista acadêmico. O
Sr. Bouts também pareceu bastante ávido em saber minha motivação
para conduzir a investigação antes que ele participasse dela. Por fim,
o pai de Cerunne admitiu que ele não dava tanto valor à pesquisa
acadêmica quanto à meditação como um meio para se achar a
verdade. Assim, não temos nenhuma razão para imaginar que o caso
foi fabricado com fins de promover uma crença particular na
reencarnação. Em vez disso, os pais pareciam interessados apenas
em compartilhar suas experiências e numa possível verificação das
declarações da filha. É importante também observar que Anja
Janssen estava equivocada sobre a filha que teria tido memórias de
uma vida anterior. Ela achava que era Fanja, a filha mais jovem, com
apenas três anos quando encontrei a família pela primeira vez. Se os
pais de Cerunne estivessem inventando uma história, é muito
estranho que não tivessem escolhido Fanja como sua protagonista.
A mãe de Cerunne, Christine Thijssen, teve um sonho anunciador
no oitavo mês de gravidez a respeito de sua filha. Ela viu uma
estranha mulher xamã ‘Pictic’ por volta de quarenta anos, descalça e
vestindo peles de animais, segurando os chifres de um cervo em sua
mão. Pareceu que ela lhe dizia telepaticamente que daria à luz uma
menina e que ela deveria chamá-la “Deer”. Christine não fez uma
ultrassonografia antes do sonho, de modo que ignorava o sexo de seu
futuro bebê. A mulher também lhe disse que sua criança teve uma
vida passada difícil. Esta experiência fez os pais escolherem um
nome céltico para a filha, Cerunne, derivado da divindade céltica
Cerunnos ou Kernunnos, associada aos cervos e a um mundo entre a
morte e o renascimento.
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Durante os primeiros dois anos de sua vida, Cerunne era uma
criança silenciosa, mas muito rápida em seu desenvolvimento motor.
Ela também tinha um aspecto de menino, tanto física quanto
psicologicamente. Com dois ou três anos, ela espontaneamente
contou aos pais sobre uma vida anterior como um marinheiro
(homem), e comentou sobre as ondas de uma piscina dizendo que ela
costumava ver ondas que eram muito mais altas, “tão altas quanto
uma casa”. Ela também lhes contou que a vida no mar pode ser
muito estranha. Às vezes há uma tempestade a noite inteira e na
manhã seguinte tudo está completamente silencioso. Cerunne
frequentemente desenhava um veleiro e alegava que o veleiro que o
marinheiro navegava se chamava Vurk. Ele tinha muitas tarefas a
bordo, incluindo cuidar das velas e do galhardete, ficar de vigia, e
também cuidar dos passageiros. Ela também descreveu onde no
navio os passageiros adultos e as crianças ficavam durante a noite, e
declarou que não tinham nem camas nem redes, apenas um
travesseiro e um cobertor. Urinavam em qualquer lugar no chão, já
que não havia saneamento. Havia vacas mortas a bordo, que
cortavam em pedaços de carne. Eles também comiam carne crua. Às
vezes havia lutas com facas entre os marinheiros a bordo, mas ela
disse que o marinheiro cuja vida ela lembrava não suportava ele
próprio as grosserias e as agressões. Também, houve um acidente em
que um amigo seu caiu de um mastro e quebrou as costas. Havia um
leme grande. Ela também mencionou a palavra “moekille” (grafia
holandesa), uma bengala pontuda que também era usada como uma
arma. Seu próprio nome quando marinheiro era Peer e ele foi um
homem magro com uma barba preta. O navio navegou para
Garoonya ou Karoonya (grafia inglesa) para resgatar famílias pobres
e levá-las a um porto com palmeiras, numa ilha. Ela também
mencionou o nome Índia neste aspecto. Havia montanhas ao fundo e
só algumas pequenas lojas. As famílias pobres não eram escravas e
elas tinham a pele pálida. Às vezes o navio ancorava ilegalmente. Na
ilha Peer às vezes dormiu em barracas imundas, mas os habitantes
eram muito amáveis, descontraídos e pacatos.
Aos sete anos, as memórias de Cerunne pareciam aos seus pais
em grande parte intactas, mas ela se sentia muito embaraçada para
falar sobre elas com estranhos como eu. Ela confirmou, no entanto,
que tinha memórias de uma vida como Peer. Neste período, ela tinha
acabado de contar aos pais que Peer tinha ao menos 95 anos de idade
quando morreu e permaneceu em boa forma a maior parte de sua
vida. Ela mencionou os biscoitos secos que comiam a bordo o navio.
Comentou: ‘Éramos homens saudáveis’.
Uma habilidade notável que pode ser relacionada às suas
memórias de uma vida como marinheiro era uma habilidade inata em
escalar. Ela mostrou esta habilidade em uma idade muito precoce e
nunca teve medo de altura. Ela não podia nadar, no entanto, embora
estivesse convencida de que podia. De acordo com seus pais, ela
também mostrava um temperamento incomum para as meninas de
sua idade.
A nossa equipe, liderada pelo historiador Pieter van Wezel,
estabeleceu que, no século XIX e início do XX, La Coruña (que é
foneticamente bastante parecida com la Karoonya) era um porto
importante de imigração às colônias espanholas às vezes referidas
como las Indias, incluindo Cuba, uma ilha com palmeiras. Os
(brancos) imigrantes galegos eram então pobres que eram
conhecidos como “Galician slaves” (escravos galegos). A palavra
moekille pode estar relacionada a mak(h)ila ou makil(l), uma
bengala pontuda originalmente vasca que também foi usada como
uma arma. O makila ficou conhecido na região galega de La Coruña
pelas peregrinações a Santiago de Compostela. Os nomes Peers e
Vurk podem com alguma imaginação serem vistos como distorções
do nome hispânico Pedro e de Barco ou Barca (navio).
Determinamos que Vurk não é o nome de um navio escandinavo (ou
holandês) e que não quer dizer barco nem navio também.
Em minha visão, estas características tomadas conjuntamente
parecem sugerir um processo paranormal em vez de criptomnésia ou
fantasia infantil.
Também parece haver um elo estranho entre o sonho de Christine
sobre a sacerdotisa xamã e La Coruña. A cidade de La Coruña, ou
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parte dela, foi fundada originalmente pelo povo celta de Brigantes e
conhecida como Brigantia. Muitos elementos da cultura galega
vieram desta herança céltica. Além do mais, a divindade que era
adorada em Brigantia, Briga, era uma deusa de fertilidade e portanto
tematicamente relacionada a Kernunnos.
O Caso de Kees
Em fevereiro de 1997, a Fundação Athanasia foi contatada por
um Sra. Marja M.-V. que tem foi solicitada pelo teólogo Dr. Joanne
Klink (1994), autor de um importante livro sobre CORTs holandeses,
a narrar-me as memórias de seu filho sobre uma vida anterior. Ela
me escreveu que aos dois anos, seu filho Kees (pseudônimo) cantava
repetidamente: “Meu coração parou de bater, então eu cresci na
barriga e o meu coração começou a bater outra vez!” Ele irradiava de
alegria e jogava as suas mãos para cima, expressando seu prazer.
Repetiu este ritual duas ou três vezes por semana durante meses
seguidos. Somente entre três anos e meio e quatro que pôde formular
o que ele queria dizer por esta exclamação enigmática. Mãe e filho
sentavam juntos na cama dele quando ele lhe disse que havia vivido
antes. Ele se chamava Armand à época, e não era muito velho
quando morreu, mas não era jovem também. Para a surpresa de sua
mãe, ele pronunciou o nome Armand com o som nasal típico do
francês. Ele teve uma namorada e estavam prestes a casar. Depois,
Kees descreveu um campo de batalha em que ele foi ameaçado por
altos, fortes e terríveis homens que ele chamou “he-men”. Eles já
tinham matado todos os amigos dele. Ele se deitou sobre a barriga e
segurava um revólver em suas mãos. De repente ele foi atingido nas
costas e o seu coração começou a bater num ritmo muito irregular.
Ficou tomado de medo. Kees disse a sua mãe que ele viu o inimigo
se aproximar dele e atingir-lhe uma segunda vez.
Por volta dos sete anos, Kees adicionou alguns detalhes sobre o
que lhe aconteceu depois que morreu. Um anjo veio e o levou para
Deus, que era pura bondade, a Grande Luz, e humor (sic). Era muito
difícil para Kees descrever o outro mundo e ele disse a sua mãe que
não podia ser registrado em um slide (sic). Havia uma bela cascata,
flores e árvores com frutas deliciosas, melhores do que qualquer
doce no mundo. Kees resistiu quando os anjos após um longo tempo
disseram-lhe para reencarnar. Não queria de modo algum retornar à
terra. No entanto, os anjos garantiram-lhe que eles o ajudariam e que
Deus acrescentou que só dependia dele seguir uma vida boa (sic).
Quando era uma jovem criança, Kees sofria de uma fobia severa
de morrer, já que isso o lembrava da própria morte dolorosa. Seus
pais tiveram algum esforço para convencê-lo que o processo de
morrer que ele lembrava não é exatamente muito comum.
Em 1997, Kees tinha 11 anos quando o entrevistei. Ele ainda
tinha memórias nítidas de sua morte e ainda adicionou um novo
elemento ao registro de sua mãe. Lembrou que perdeu um bom
amigo cuja esposa morreu durante o trabalho e alegou ter cuidado do
filho dele. Ele também lembrou que um anjo lhe disse que este filho
adotivo estava indo bem, de modo que ele não devia se preocupar
com ele.
O Caso de Myriam R.
Myriam R. era mulher de 31 anos quando a encontramos numa
assim chamada ‘exposição paranormal extravagante’ em 1996.
Nascida em Leiden, ela alegou que com três ou quatro anos (i.e., por
volta de 1968) ela disse de forma espontânea que sua antiga mãe
usava o mesmo tipo de vestido que sua mãe atual usava. Ela pediu
que sua mãe o jogasse fora, já que ele a lembrava de sua
desagradável vida passada num ambiente como que desértico. Em
sua vida anterior, ela tinha que cuidar de seus irmãos e irmãs e
procurar alimento no deserto. Um dia, ela teve que buscar água num
poço, e morreu numa tempestade de areia. Embora permaneçam
inverificáveis, suas memórias eram bastante extensas. Por exemplo,
Myriam lembrou a aparência de seus pais, uma casa de madeira com
um alpendre, e o respeito que ela tinha por pessoas idosas.
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Um amigo meu, o Sr. Gerard M., permaneceu no Novo México
por algum tempo como parte de um projeto social e ele se
impressionou com a história de Myriam. Declarou que ela o
lembrava muito das condições de vida nos desertos desse estado. Os
alpendres de madeira que Myriam descreveu seriam bastante comuns
aí também. Gerard participou de nossa pesquisa durante uma visita
ao lar do Myriam em Alphen aan den Rijn. Embora ele seja católico
e não acredite em reencarnação, ele ficou impressionado com a falta
de sensacionalismo por parte de Myriam. Houve meses entre as
várias entrevistas que conduzimos com Myriam e sua história
sempre continha os mesmos elementos.
Logo após entrevistarmos Myriam, também entramos em contato
com sua mãe, que confirmou que ela de fato lhe falou sobre uma
vida anterior aos três ou quatro anos. Não houve nenhuma
discrepância entre o seu testemunho e a história que Myriam nos
contou. Ela confirmou explicitamente que Myriam tinha três ou
quatro anos quando fez suas declarações; que ela comparou seu
vestido ao de uma antiga mãe; que lhe falou sobre uma vida
desagradável num deserto; que teve que cuidar de seus irmãos e
irmãs e procurar alimento; e que morreu numa tempestade de areia.
Além das memórias de uma vida anterior, Myriam também
alegou memórias de um período de intermissão após sua vida num
ambiente desértico. Ela se viu em um pós vida muito belo. Na vida
atual, ela vivenciou uma EQM durante uma cesariana que a fez
lembrar fortemente destas memórias de um estado intermediário.
É importante observar que seus pais católicos certamente não
acreditavam em reencarnação quando Myriam lhes falou sobre uma
vida passada e que também não temos nenhuma razão para acreditar
que Myriam enfeitou sua história para chamar nossa atenção.
Discussão
Os três casos clínicos que apresentei resumidamente neste artigo
parecem ‘clássicos’, pois apresentam a mesma estrutura básica que a
maioria dos outros casos neste campo. Indiquei por que acredito que
os casos não são tentativas de chamar a atenção ou de converter as
pessoas para uma crença na reencarnação. Portanto, creio ser uma
questão de parcimônia interpretar estes CORTs não resolvidos de um
modo semelhante aos outros casos clássicos. As características
aparentemente paranormais de ao menos um destes casos, o de
Cerunne, parecem sugerir que a hipótese de reencarnação pode ser
uma interpretação bem apropriada para eles. O caso de Cerunne
pode parecer mais forte neste aspecto do que os outros dois casos,
embora apresentem a mesma estrutura básica também.
A ocorrência de casos holandeses de crianças que alegam lembrar
vidas anteriores pode ser vista como uma evidência corroborante do
conceito de Casos do Tipo Reencarnação como algo transcultural, ou
um fenômeno natural. Talvez a adição de CORTs holandeses à
literatura sobre a pesquisa de reencarnação possa ser vista como a
contribuição principal deste artigo.
Além disso, em dois dos CORTs há menção de experiências entre
as vidas que bem podem ocorrer mais frequentemente em casos
holandeses. Também, todos os três sujeitos parecem reter suas
memórias por mais tempo do que o a média dos sujeitos de Casos do
Tipo Reencarnação. Mais pesquisa é necessária para estabelecer se
estas características podem ser típicas de casos holandeses (ou mais
geralmente, de europeus) e sendo assim, o que causa estas
características específicas.
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Resumo

O presente artigo se propõe a ilustrar alguns fatos importantes sobre a psicografia mecânica e análises grafoscópicas, incluindo o parecer
técnico publicado junto ao livro Cartas Da Imortalidade, do médium Nilton Sousa.

Introdução
Embora críticos de todos os tipos insistam em tentar vincular
a mediunidade à fraudes ou à hipótese PSI, tais argumentos
vem se enfraquecendo com o tempo.
As hipóteses de fraudes, perante as psicografias, tem perdido
o sentido devido a muitos médiuns estarem seguindo
orientações de estudiosos, onde vem de encontro a abolição
de conversas previas com familiares ou outros tipos de
contatos. Devido a isso, na atualidade, temos um grande
acervo de cartas psicografadas com detalhes minuciosos
sobre espíritos e, a cada dia, mais e mais pessoas se
convencem dessa realidade por estarem intimamente ligadas
com os espíritos que deixaram a vida terrena e tem a certeza
de não terem fornecido qualquer tipo de informação ao
médium.
A hipótese PSI, ainda mais “sobrevivente”, vem tentando
impor-se baseada em fatos e estudos psicológicos. Vale
lembrar que a hipótese PSI tem um peso muito elevado e não
é tão simples descarta-la. Baseado nisso, alguns estudos vem
sendo feito para tentar se verificar se a hipótese PSI é
realmente válida.
Em 2010 iniciamos um trabalho para estudos com cartas
psicografadas, onde se vem acumulando material e se
fazendo perícias grafoscópicas nas mesmas. O intuito
principal é dar continuidade ao trabalho iniciado por Carlos
Augusto Perandrea e continuar a verificação se é possível
surgirem grafismos de pessoas ja falecidas em cartas
psicografadas. Os estudos são promissores e vem
demonstrando autenticidade nos materiais analisados, no
entanto ainda trabalhamos em elevar o número de amostras e

compreender melhor como funcionam e quais são os limites
das comunicações psicografadas.
Na pesquisa de Perandrea (1991) ele constatou uma
característica importante: o hibridismo na escrita.
Por dedução, tal fato é decorrente de um animismo, onde o
médium (em transe) influencia na comunicação mesmo sem a
intenção. Isso foi descoberto por Alexandre Aksakof (1895) e
perdura como uma “Lei Espirita” até hoje.
Em nossa pesquisa a mesma “LEI" se mantém e isso passa a
ser um problema nas pesquisas com uso da grafoscopia, haja
visto o pesquisador ter de selecionar material onde o médium
tenha influenciado em menor grau na comunicação.
Outro porém, publicado na primeira edição da revista Ciência
Espírita (2014) demonstra que, além das influências anímicas,
ainda existe a necessidade dos espíritos saberem atuar sobre
o médium no momento da psicografia mecânica. As
comunicações, por outro lado, vem ocorrendo telepaticamente
(sem necessidade de habilidade dos espíritos) ou com uso de
espíritos intermediários. Tudo isso faz com que o tema seja
instigante e ainda requeira algum tempo até se finalizarem
estudos mais conclusivos.
Paralelamente a isso, um médium de Fortaleza, Nilton Sousa,
escreveu um livro em conjunto com outros pesquisadores
espiritas. No livro há um capitulo onde ele relata
detalhadamente como ocorre o fenômeno consigo,
convergindo para as conclusões em pesquisas feitas
previamente (sobre psicografia) e por observações in loco por
este quem escreve.
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O livro, além de elucidar particularidades do fenômeno da
psicografia, traz diversos casos de cartas psicografadas e, ao
final, uma análise grafoscópica sobre 3 cartas, onde uma
perita dá parecer positivo de autenticidade.
Tal material vem a colaborar fortemente para os atuais
estudos e pesquisas, onde a “disputa" entre as hipóteses PSI
e Espírita devem ser retomadas nos próximos anos.
O que é a grafoscopia?
Antes de explicar a grafoscopia, é necessário dizer o que não
é a grafoscopia, isso porque ocorre muita confusão com essa
ciência e o outro estudo.
Grafoscopia não é a grafologia. Esse último (grafologia), tem
por objetivo identificar a personalidade do indivíduo escritor,
usando métodos específicos para tal. Barbosa de Oliveira
(2004), define a grafologia como:
A grafologia é, em um sentido amplo, o estudo da
escrita (do grego graphos, escrita e logos, estudo ou
tratado). Mas em sua acepção mais comum é uma
metodologia utilizada para inferir atributos
psicológicos, sociais, ocupacionais e médicos de
uma pessoa a partir da configuração de suas letras,
linhas e parágrafos. Segundo os grafólogos, estas
informações são tiradas somente da escrita e não do
texto em si. A grafologia afirma ser possível
determinar se alguém é um líder, um empreendedor
ou um estorvo para a empresa, apenas analisando a
sua letra e diz também ser possível determinar até a
compatibilidade matrimonial. ...()

A grafologia, portanto, é muito questionada e considerada,
inclusive, como pseudo-ciência por Barbosa de Oliveira
(2004) pois envolve métodos discutíveis e não confiáveis.
Por outro lado, segundo Bosco (2005), em seu livro
“Grafologia – A Ciência da Escrita”, a personalidade, o caráter,
o temperamento e problemas de saúde de um indivíduo
podem ser percebidos através da escrita:
Quem escreve não é a mão, mas sim o cérebro, que
comanda o movimento muscular. Se existe algum
distúrbio emocional, isso será refletido no trabalho
cerebral, logo, no movimento do punho que escreve
e, consequentemente, na forma da escrita...()

Embora ocorram opiniões divergentes, o importante a
salientar é que a grafologia pretende classificar uma
personalidade ao grafismo, determinando algo psicológico e
por esse motivo é amplamente utilizada na psicologia de
Recursos Humanos etc.
A grafoscopia, uma matéria da Ciência Forense, já possui
outro objetivo, delimitando sua área de atuação e sendo
amplamente aceita na área criminal e jurídica. Sua função é
identificar a autenticidade de uma escrita ou assinatura.
Segundo Russi & Freixo(2009):
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A GRAFOSCOPIA não se confunde com a
GRAFOLOGIA, pois têm objetivos diferentes,
enquanto a grafoscopia é uma das ciências
forenses que fazem parte criminalística e tem por
atribuição auxiliar a Justiça, fornecendo provas
técnicas de autenticidade das assinaturas e ou
autoria destas, a grafologia procura com seus
estudos analisar a escrita, buscando desvendar a
psicologia humana, tem seu uso difundido por
empregadores como um dos métodos para fazer a
seleção de seus empregados.

Em um estudo realizado por peritos forenses (Freitas; Justino
e S. Oliveira), publicado na revista digital “Âmbito Jurídico”, se
explica que:
()...Perícia Grafotécnica está relacionada com a
elaboração de um Laudo Pericial por perito
nomeado (oficial ou não), com o objetivo de
levantar aspectos da grafia de um autor e
cientificamente atestar:
· se a grafia pertence ou não a este autor,
· se a grafia é oriunda de próprio punho deste autor
e
· se a grafia é autêntica ou não (imputando a
falsidade)

De um modo geral, a grafoscopia vem sendo usada no mundo
todo como uma ciência oficial, lhe imputando a capacidade
técnica de afirmar ou não que um grafismo é oriundo de uma
pessoa.
A grafoscopia, como ciência, obedece a 4 leis da escrita,
sendo essas imutáveis e que fornecem subsídios para se
determinar a autenticidade ou não de escritos, essas leis são
(Russi & Freixo, Rebello Filho, Falat, Gomide):
1ª. Lei da escrita.
“O gesto gráfico está sob a influência imediata
do cérebro. Sua forma não é modificada pelo
órgão escritor se este funciona normalmente e
se encontra suficientemente adaptado à sua
função.”

Comentário: O enunciado desta lei deixa claro que sendo o cérebro
o gerador do gesto gráfico, desde que o mecanismo muscular esteja
convenientemente adaptado à sua função, ele produzirá escrita
sempre com as mesmíssimas peculiaridades.
Assim sendo, aquele que escreve, por exemplo, com a mão direita,
se passar a fazê-lo com a esquerda, após sucessivos treinamentos
apresentará escrita com idênticas características grafocinéticas.

O mesmo ocorrerá com escritas produzidas com a
boca, ou com os pés, conforme farta literatura a respeito,
provada pela casuística pericial. A circunstância de os loucos
não escreverem, voltando a fazê-lo nos eventuais momentos
de lucidez, é a maior evidência da premissa da 1a. lei de
Solange Pellat.
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“As leis da escrita independem dos alfabetos
utilizados.”

2ª Lei da escrita.
“Quando se escreve, o ‘eu’ está em ação, mas o
sentimento quase inconsciente de que o ‘eu’ age passa
por alternativas contínuas de intensidade e de
enfraquecimento. Ele está no seu máximo de
intensidade onde existe um esforço a fazer, isto é, nos
inícios, e no seu mínimo de intensidade onde o
movimento escritural é secundado pelo impulso
adquirido, isto é, nas extremidades”.

Comentário: Esta lei se aplica precisamente aos casos de
anonimografia, onde o esforço inicial dos disfarces é muito
mais acentuado, perdendo sua intensidade à medida que a
escrita vai progredindo. Incidindo no automatismo gráfico, o
escritor aproxima-se de sua escrita habitual, deixando
elementos que poderão incriminá-lo. O mesmo pode ocorrer
nos casos de falsificação, demonstrando a conveniência de
um exame mais atento nos finais dos lançamentos, onde os
maneirismos gráficos ocorrerão com mais freqüência.
3ª Lei da escrita.
“Não se pode modificar voluntariamente em um dado
momento sua escrita natural senão introduzindo no seu
traçado a própria marca do esforço que foi feito para
obter a modificação”.

Comentário: Na prática essa lei tem aplicação nos casos de
auto-falsificação, podendo ocorrer em outras simulações,
obviamente. Em qualquer deles o simulador se trairá, através
de paradas súbitas, desvios, quebra de direção ou
interrupções, cabendo ao técnico interpretar
convenientemente essas particularidades.
4ª Lei da escrita.
“O escritor que age em circunstâncias em que o ato de
escrever é particularmente difícil, traça instintivamente
ou as formas de letras que lhe são mais costumeiras,
ou as formas de letras mais simples, de um esquema
fácil de ser construído”.

Comentário: Sempre que se torna penoso escrever, em
circunstâncias desfavoráveis, prevalecerá a “lei do mínimo
esforço”, resultando em simplificações, abreviaturas, letras de
forma ou esquemas pouco usuais, buscando abreviar os
lançamentos.
Na prática são comuns casos dessa natureza em escritas
produzidas em veículos em movimento, em suportes
inadequados, em posições desfavoráveis, por pessoas
enfermas ou em situações que demandem extrema urgência,
de tudo resultando excelente cabedal gráfico para precisas
conclusões periciais.
Russi & Freixo, Rebello Filho, Falat e Gomide acrescentam
também que:

Até o momento, se obteve uma visão geral do que é a
grafoscopia, sua seriedade e aceitação. Há, porém, a
necessidade de separar peritos de pessoas que possuem
curso básico em grafoscopia, esses últimos sem competência
oficial (e técnica) para analisar e fornecer parecer técnicocientíficos, são eles: Bancários com treinamento em
grafoscopia, funcionários de empresas privadas
aeroportuárias ou não, ou seja, toda aquela pessoa não
credenciada para tal (Ricco et al,)
De todas as leis da grafoscopia (citadas anteriormente)
partem todo o estudo e análise das características da escrita,
fornecendo subsídio para determinar algo como genuíno ou
não.
Num consenso geral (Perandrea, Falat & Rebello, Gomide &
Ferreira et al), os grafismos de uma pessoa possuem fases
que mudam conforme o tempo, partindo desde a
alfabetização (iniciação gráfica), passando por uma
maturidade e chegando ainda em seu estado senil. No
mesmo consenso, é possível afirmar que uma assinatura
nunca será exatamente igual a outra, grafada por si mesmo.
Os peritos afirmam que, caso uma assinatura seja idêntica a
outra, então uma ou as duas são falsas.
Falat & Rebello (2012) ressaltam que:
No momento da produção do grafismo, sempre que
uma pessoa vai executar sua assinatura, a
produção do sinal gráfico passa por três fases: a da
morfologia, onde a pessoa passa a efetuar a
busca de informações, ou seja, a lembrança da
forma gráfica da trajetória.
Em seguida, desenvolve-se a fase da gênese,
onde o indivíduo começa a planejar a execução da
escrita no papel. Entende-se que nesse momento,
o escritor passará a dimensionar a altura dos
símbolos, de tal maneira que haja concordância no
tocante à proporcionalidade entre os gramas15.
Após esta fase, passa-se à sinergia, onde, na
verdade, acontece a execução propriamente dita
da escrita.

Dessa forma a análise propriamente dita de um grafismo
considera os elementos básicos: Imagem da assinatura,
espontaneidade e dinâmica.
Falat & Rebello (2012) demonstram que além dessas fases a
serem observadas, é necessário observar outras
características, como: Ataques e arremates (forma como o
escritor começa e termina um traço); Tendência do punho (A
forma como predominam os traços curvos ou angulosos na
escrita); Fechamento dos gramas circulares (os gramas em
formatos circulares quando comparados a um ponteiro de
relógio apresentam horários no que tange ao seu fechamento
ou na ocorrência da primeira inversão do sentido da escrita).
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Gomide & Ferreira (2005) agregam conhecimento e
informação, relatando o extenso conceito (impossível de ser
abordado nesse artigo) sobre os elementos do grafismo
considerado numa análise pericial, eles incluem: Inclinação
axial, espaçamentos entre escritas e caracteres/gramas,
calibre da letra (tamanho), comportamento em relação a linha
base etc.
É também, amplamente aceito, o conceito de que assinaturas
e grafismos sofram algum tipo de deformação (Perandrea,
Falat & Rebello, Gomide & Ferreira et al), e depende do perito
designado para analisar a mesma, que o faça de maneira
apropriada, considerando todas as características possíveis.
De um modo amplo, em todo o contexto demonstrado até o
momento, fica fácil compreender rapidamente os conceitos e
a seriedade técnica envolvida, porém os peritos passam por
desafios em determinados casos, uma vez que sempre
precisam de varias amostras de originais para serem
comparados.
Um dos pontos tocantes da problemática são as deformações
do grafismo, ou seja, considerar e encontrar traços genuínos
ou falsos dentro de uma escrita que tenha sofrido algum tipo
de deformação.
Para os peritos em geral (Perandrea, Falat & Rebello, Gomide
& Ferreira et al), a deformação do grafismo pode ocorrer por
diversos motivos, incluindo desde a parte muscular da mão
que grafa a assinatura, até fatores emocionais e psicológicos.
Faz parte também nessa consideração, o material utilizado e
o lugar sobre o qual foi grafada a assinatura. Perandrea
(1991) acrescenta:
As modificações nos grafísmos, de maior ou menor
intensidade, transitórias ou permanentes, podem ocorrer
devido a causas internas e causas externas.
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criminal. Distinguem-se três formas diferentes: a mão
guiada propriamente dita, a mão forçada e a mão
auxiliada. ..()
()... A mão auxiliada é a que, para escrever, se
socorre de outrem, para reforçar a sua impotência
funcional mais ou menos acentuada: é o caso da escrita
senil, das lesões ou feridas no braço, ou doenças
nervosas, etc."
Nas escritas de moribundo, estudadas por Solange
Pellat16, o traço é tênue, filigranado, de orientação
indecisa em conseqüência do estado de extrema
fraqueza do escritor, sendo ainda deformado por
influências externas em conseqüência da posição
desfavorável e imprópria em que se encontra o escritor.

Os peritos (Perandrea, Falat & Rebello, Gomide & Ferreira et
al) também são unânimes em afirmar que falsificações
deixam alguma forma de “rastro” e esses podem ser
identificados por especialistas. Tal informação é importante
para a parapsicologia pois um dos problemas no estudo dos
fenômenos são as fraudes (Rosa Borges, 1992).
O trabalho dos grafoscopistas, portanto, vai além de
identificar o verdadeiro, buscando também o falsário. Isso
inclui a possibilidade de auto-falsificação, ou seja, quando
uma pessoa tenta fazer sua própria assinatura de forma
diferente para não assumir algum tipo de compromisso ou
responsabilidade (Gomide & Ferreira, 2005).
Em consenso também (Perandrea, Falat & Rebello, Gomide &
Ferreira et al), as falsificações podem ser de vários tipos,
dentre elas:
a) Sem imitação: Aleatória, rubricando ou assinando de
forma randômica, sem modelo original para copiar;

As causas internas são aquelas que atuam sobre o
organismo produzindo perturbações, e decorrem do uso
do álcool, da droga, do cansaço, da emoção exaltativa
ou depressiva, de moléstias em geral, enfim de todos os
tipos de patologias temporárias ou permanentes.

b) Falsificação de memória: o falsário memoriza
previamente a assinatura e a reproduz a posteriori;

As causas externas são transitórias e ocasionadas pelo
ambiente, tais como iluminação insuficiente, frio ou
calor
intensos; inadequabilidade do instrumento
escritor, ou do tipo do papel ou do suporte; e, ainda,
principalmente a ocasionada pela mudança do pivô
gráfico ou ponto de apoio da escrita, em
decorrência do mau posicionamento do escritor.

d) Falsificação exercitada: O falsário treina antes de
fazer a assinatura;

Perandrea (1991), como professor perito, foi mais longe nas
características, trazendo em seu trabalho os casos de mãoguiada, mão-auxiliada e mão-conduzida, reforçando que
somente peritos experientes poderiam detectar e observar
detalhes nos gramas das letras:
Torna-se oportuna a transcrição da matéria tratada
por Carlos de Arroxellas Galvão, no livro Grafoscopia
Judiciária (Editora Guanabara, Rio de Janeiro, 1936, p.
117):
"Dentre as influências que caracterizam e deformam o
grafismo, está em primeiro lugar a escrita da mão guiada.
Essa produção gráfica tem sido estudada por diversos
autores, notadamente Solange Pellat, nas perícias dos
testamentos, e Edmond Locard, em seu aspecto

c) Imitação servil: É aquela que o falsário copia de um
modelo original;

Também é importante salientar que os peritos, a fim de evitar
falhas nas perícias, evitam dar parecer 100% para casos
onde o material original não estava disponível, isso porque
certas marcas são deixadas somente no papel pelo cérebro/
mente do escrevente (não vistas em cópias), principalmente
as de fraude, conhecidas como “paradas” (Gomide & Ferreira,
2005).
Sobre as falsificações, Falat & Rebello (2012) ressaltam que:
Mesmo diante da utilização de padrões à vista, a
manutenção do mesmo tipo de pressão empregada nos
padrões é muito difícil porque, na tentativa de se imitar
este item, consequentemente o falsário terá que refrear
seu gesto gráfico, fazendo que a espontaneidade fique
prejudicada.

É por esse motivo que não há como descartar totalmente a
hipótese de fraude sem que as peças originais sejam
analisadas num todo, portanto há a necessidade de se
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analisar os originais, tanto os questionados como os padrões
para que se evidencie ou não marcas de fraude e detalhes
peculiares dos autores gráficos.
Um outro detalhe que se faz necessário salientar, é o fato de
que, em toda a hegemonia do material sobre grafoscopia
estudado, todos são unânimes em afirmar que a grafismo é
individual e único (Perandrea, Falat & Rebello, Gomide &
Ferreira et al), portanto tudo deve ser analisado com detalhes,
inclusive os originais para comparar a pressão exercida pelo
material escrevente (caneta, lápis etc) e determinar pontos
coincidentes, ou não, em cada grama do material gráfico.
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que tente explicar o fenômeno, se o mesmo o fosse mental/
cerebral, seria fácil de controlá-lo para experiências afim,
assim como tem-se feito para estudos da telepatia.
A seguir uma série de imagens de apenas um dos casos de
grafismos analisados no livro Cartas da Imortalidade (2015):

Qual a importância da pesquisa em psicografia com uso
da grafoscopia?
A resposta a essa pergunta pode ser deduzida por outra:
Partindo-se do princípio que uma assinatura ou grafia são
únicas para cada pessoa, então como um médium poderia
refazer a assinatura (mesmo que parcial) de alguém que já
morreu?
Essa condição especificamente seria complicada de explicar
pela hipótese PSI, inclusive a super PSI, onde prevê que os
fenômenos de clarividência pré-cognitiva e retrocognitiva
ocorrem simultaneamente com a telepatia. Isso porque as
pesquisas tem revelado dois tipos de assinaturas e grafismos
semelhantes:
a)

desenho gráfico idêntico porém não autentico;

b)

grafia autêntica.

Na primeira situação, a hipótese superPSI poderia ser válida
pois, como afirma Nilton Sousa (2015) e outros médiuns já
estudados, há momentos em que é possível “ver" o desenho
da assinatura, como uma imagem, e então eles tentam
reproduzi-la no papel (cópia). Para esses casos, obviamente,
os peritos detectam uma fraude tipo imitação, onde o médium
estaria como que “copiando" a letra a partir de uma amostra
padrão.
Nesse tocante, para muitos céticos materialistas, já teria-se
que admitir a paranormalidade em si, uma vez que o médium
não obteve amostras materiais previamente. Há também
aqueles que atribuem o poder da mente como algo material,
porém se esquecem que, se isso for acatado, terão que
acatar que toda a fundamentação materialista está
equivocada, uma vez que clarividência implica em “romper o
espaço-tempo”.
Na segunda situação, nem a PES ou SuperPES explicam o
fenômeno. Numa possível tentativa de supor que o
inconsciente do médium (devido o transe) poderia gerar um
grafismo similar (como o elaborado conscientemente) poderia
explicar a autenticidade do grafismo, este por se tratar de
uma série de características únicas explicadas sobre
grafismo. Ainda que alguém consiga elaborar uma hipótese

É importante enfatizar que os peritos necessitam de várias
amostras padrão para melhor certificação e emissão de um
parecer ou laudo. No caso ilustrado, o “F”, de “França" parece
ter sido diferente, comparado ao documento de identidade.
Nesses casos os peritos recorrem a outras amostras:
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Tem-se observado também, em criticas, tais como no site
Ceticismo Aberto (2010), onde os questionadores alegam que
os peritos se detém nas semelhanças e parecem “esquecer"
as diferenças. Sobre essa questão é importante salientar que,
como é de conhecimento corriqueiro, nossas assinaturas
nunca são exatamente iguais e vão mudando ao longo do
tempo. Por esse motivo, primeiramente, é rotina dos
grafoscopistas buscar por vestígios de fraude, onde somente
depois se iniciam as análises do grafismo. Nas análises se
busca as convergências dentro das Leis da Escrita.
Além das informações citadas, pelo fato de Perandrea (1992)
ter percebido o hibridismo nos grafismos, se torna
fundamental ainda uma comparação do grafismo normal do
médium com a carta e as amostras padrão fornecidas pelos
familiares. Contudo se demonstra que esses casos de
pesquisa são atípicos e por isso ainda estão no âmbito de
estudos.
Sugestão e rumo para futuras pesquisas
Os atuais métodos grafoscópicos são indiscutíveis, uma vez
que a ciência da grafotécnica é utilizada como ferramenta a
muitos anos e no meio judicial e agora colaborando nas
comparações gráficas no espiritismo. No entanto é necessário
aprimorar ainda mais os métodos de pesquisa espirita nesse
sentido, desde a escolha dos médiuns até o controle sob as
sessões, mesmo que a grafoscopia afirme ter o controle de
fraude pelos grafismos.
As seguintes sugestões aplicam-se a todo e qualquer estudo
que possa vir a ser feito com o mesmo objetivo, são:
a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

Escolha adequada do médium. Conforme Fontana (2012)
a escolha de médiuns adequados são fundamental para
esse tipo de pesquisa. Para tal é importante a seleção de
médiuns que vem demonstrando habilidade de
psicografia mecânica e o surgimento de assinaturas
identificado pelos familiares;
Manter o médium em um ambiente no qual lhe seja
adequado, evitando um controle excessivo que possa
atrapalhar a ocorrência do fenômeno;
Evitar de se alterar o “modus operandi” do médium, com
um controle sob o qual o fenômeno possa não ocorrer.
Pode-se elaborar um controle onde os familiares sejam
de conhecimento e selecionados apenas pelos
pesquisadores, eliminando assim a hipótese de
vazamento e fraude;
Evitar qualquer contato prévio ou conversas com o
médium;
Na escolha dos familiares para a sessão, recomendamos
que a equipe pesquisadora selecione alguns casos onde
houve morte traumática ou que a família necessite
realmente de comunicação;
É recomendado que, se for possível, não se forneça
nomes na presença do médium, isto deve ser feito
previamente. A presença dos familiares pode ser
necessária apenas para fins da hipótese do espirito
comparecer junto com a mesma;
Pode-se inserir alguma família falsa, ou seja, a presença
de familiares que não convirjam com o referido espirito a
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ser evocado, dessa forma será possível eliminar algumas
hipóteses em avaliação sobre o fenômeno;
h)

Buscar perante os familiares muitas amostras de
assinaturas ou grafismo padrão do referido espirito;

i)

Mais peritos na metodologia. Em geral tem-se utilizado
apenas um perito nas verificações, mesmo sendo comum
o perito utilizar de um auxiliar para lhe criticar sobre o
trabalho, recomendamos a utilização de 2 ou 3 peritos,
todos trabalhando de forma independente para
verificação posterior das conclusões. Isso se faz
importante pois é comum alguns céticos alegarem que o
parecer de um perito não seria suficiente, pois este
poderia errar na análise;

j)

Deve-se evitar qualquer sugestão, principalmente falsa,
ao médium. A indução de informações errôneas, tais
como um familiar aparecer com uma camisa com uma
assinatura do falecido anula eticamente a pesquisa além
de que, devido a mediunidade, o médium está facilmente
a ser sugestionado.

Conclusão
As pesquisas vem avançando e solidificando suas bases,
tornando os métodos mais seguros e os resultados se
mantendo coerentes com pesquisas do passado.
É importante manter e aprimorar o rigor do controle sobre as
sessões e manter um elo agradável de relacionamento com o
médium.
No Brasil e em várias partes do mundo, a mediunidade tem
sido mal vista por muitos cientistas e isso causou certo
distanciamento e interesse por parte dos médiuns de
participar e compreender a importância de tais estudos. Por
outro lado, alguns núcleos de pesquisa vem conseguindo
respeito público e obtendo médiuns aderentes às pesquisas.
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