
INTRODUÇÃO 

 Ao longo dos anos o foco principal de 
pesquisas científicas tem se detido em comprovar a 
mediunidade ou negá-la, deixando de lado uma 
exploração mais concentrada à hipótese espírita, ou 
seja, considerando-a como um paradigma e 
investigando mais profundamente todas as 
possibilidades e variáveis dentro de um universo 
extremamente complexo que é a comunicação entre 
vivos e mortos. 

 No extenso material disponível para 
compreender a mediunidade, pouco explorou alguns 
detalhes interessantes, estes que compunham uma 
característica quase que empírica ou despercebida 
por uma maioria, mas que faz parte do dia a dia e se 
tornou ignorada ao longo da história do espiritismo 
brasileiro. 

 Essa pesquisa é oriunda de outra maior, onde 
a coleta de cartas psicografadas e uma observação 
factual fizeram perceber que espíritos poderiam ter 
algum tipo de dificuldade no momento da 
comunicação pela psicografia. Seria isso uma 

verdade? Espíritos precisam saber se comunicar? Ou 
isso depende exclusivamente da mediunidade ou da 
capacidade do médium “sintonizar-se” com o 
espírito? 

 Este estudo busca analisar alguns detalhes de 
momentos específicos, em cartas psicografadas 
(mecânica ou semimecânica – escritas automáticas), 
para tentar encontrar uma resposta adequada a essa 
questão. Com isso, será possível abrir um novo 
horizonte para a comunidade espírita em geral, 
ajudando na compreensão das variáveis no processo 
do fenômeno mediúnico. 

!
PESQUISAS DO PASSADO 

 Embora seja pouco conhecido no meio 
espírita brasileiro, o italiano Ernesto Bozzano foi um 
dos pesquisadores que mais defendeu a hipótese 
espírita no meio da parapsicologia e, o inglês 
William Stead foi um dos que mais pesquisou a 
psicografia, sendo ele um médium ostensivo durante 
boa parte de sua vida.
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Estes pesquisadores colaboraram para o 
avanço do conhecimento sobre o espiritismo, mesmo 
Stead sendo inglês e não concordando com a 
doutrina (moral) de Kardec. De fato, isso pouco 
importa para o conhecimento mediúnico geral, uma 
vez que doutrinas são oriundas de pensamentos e a 
mediunidade não depende da interpretação de cada 
um, ou seja, ela é um fato e ocorre em qualquer 
ambiente e região do planeta. 

 Kardec (1861) considerou três tipos básicos 
de mediunidade psicográfica, sendo elas: Intuitiva, 
mecânica e semimecânica, por sua vez outros autores 
a chamavam de Escrita Automática (Moses - 1878, 
Stead – 1921, Bozzano – 1938, et al). O nome 
genérico utilizado por outros autores complicava um 
pouco as coisas, isso porque não se distinguia que 
tipo de mediunidade exatamente possuía o agente 
(médium), contudo, as divisões de Kardec serviam 
para melhor orientar ou nortear as pesquisas e 
compreender como o fenômeno ocorria de fato. 

 Kardec (1861), no Livro dos Médiuns, 
classificou médiuns de escrita em outros subgrupos, 
sendo um deles o “poligrafismo”, ou seja, propondo 
que existiriam médiuns com a habilidade de escrever 
com diversas formas de escrita, iguais quando em 
vida (pelos espíritos). 

 Tal informação e conclusão não surge em 
outros relatos de pesquisadores (pré e pós Kardec), 
apenas faz-se menção à mudanças nos grafísmos e 
surgindo como dos mesmos espíritos quando em 
vida (Bozzano, 1938). 

 Notadamente, ao ler materiais antigos, se 
percebe que a falta de divisões (na mediunidade 
psicográfica) complica e fornece rumos diferentes 
para determinadas conclusões. Enquanto Kardec 
organizava grupos de diferentes médiuns, os ingleses 
e italianos buscavam convergências em outros 
campos. Numa busca detalhada em materiais de 
pesquisadores do espiritismo do passado, se encontra 
uma grande qunatidade de relatos que colaboram 
para denunciar que os espíritos necessitavam 
saberem se comunicar, não bastando simplesmente 
um médium para intermediar a comunicação. Stead 
(1921) chegou a relatar o seguinte (através da 
médium Madame Hyver): 

“É tão difícil para os espíritos voltarem para a 
Terra como é para vocês penetrarem nos 
reinos dos espíritos.” 

 O pesquisador inglês merece muita atenção, 
pois ele, quando em vida, orientado por sua mentora 
Julia, pesquisou a comunicação mediúnica entre 
v ivos e rea l izou ps icograf ias mecânicas 
ostensivamente (antes do desencarne). Após falecer 
no naufrágio do Titanic, já no “plano espiritual”, ele 
testa as habilidades e médiuns em diversos lugares, 
escolhendo uma (francesa) que melhor lhe 
interpretava perante o “mundo dos vivos”. Sendo 
assim, William Stead relata sua visão com relação a 
médiuns e mediunidade, colaborando enormemente 
para o conhecimento espírita mundial (Stead, 1921). 
Vale ressaltar que, mesmo depois da médium 
francesa Hyver ter psicografado os seus 
pensamentos, sua filha, Estelle Stead, leva tais 
escritos para serem confrontados por outra médium 
que intermediaria Stead e verificaria se as 
informações realmente eram aquelas que ele 
pretendia dizer. Essa médium, numa função de 
“crosscheck”, nada mais era que a Sra. Gladys 
Osborne Leonard, uma das mais notáveis médiuns de 
sua época (Lodge, 1922). 

 Em uso para este trabalho, Stead foi o 
primeiro a relatar (quando em vida), numa 
conferência na London Spiritualist Alliance (1893), 
que poderia haver a necessidade de uma habilidade: 

“Um dia, escreveu Júlia: “Porque te 
surpreende que eu possa  servir-me  da  tua  
mão  para  me corresponder  com  uma  amiga  
minha?  Qualquer um pode fazê-lo.”  

– Perguntei-lhe:  “Que queres dizer com esse 
qualquer um?”  

– Respondeu:  “Qualquer um,  isto  é,  
qualquer  pessoa  pode escrever com a tua 
mão.”  

– Perguntei mais: “Queres dizer qualquer 
pessoa viva?” 

– Ela replicou: “Qualquer amigo teu pode 
escrever com a tua mão.” 

– Ao que observei: “Queres dizer que, se eu 
pusesse a minha mão à  disposição  dos  meus 
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amigos distantes, eles poderiam servir-se        

dela do mesmo modo  pelo  qual  o  fazes?”  

“Sim; experimenta e verás.”  

– Pareceu-me  que  ia  tomar  sobre  mim  uma  
árdua tarefa;   mas,   decidi   tentar   a   
experiência.   Os resultados foram imediatos e 
espantosos...  

Coloquei, pois, minha mão às ordens de 
amigos que residiam em diversos lugares 
distantes e verifiquei que eles, em sua 
maior ia , e s tavam em cond ições de  
comunicar-se, embora variasse  muito  a  
capacidade,  que  tinham, de  fazê-lo.    
Alguns escreviam de súbito e correntemente, 
com as  suas características de estilo, forma e 
caligrafia, às  primeiras palavras transmitidas, 
para depois prosseguirem com intermitência, 
como se  escrevessem normalmente  uma 
carta...()  

[grifos meus] 

!
Ernesto Bozzano (1938) analisa ampla e 

detalhadamente inúmeros casos mediúnicos, fazendo 
menção a casos de experimentos onde os espíritos 
demonstravam seus limites e dificuldades, em um 
dos exemplos, os testes elaborados pela da família 
Crawley (Fontana, 2012). Os resultados convergiam 
em demonstrar que os espíritos, de alguma forma, 
sofriam uma influência da matéria na comunicação 
mediúnica, isso poderia explicar de onde surgia a 
dificuldade na comunicação entre os “dois 
mundos”. 

 No livro de Stead, psicografado por Madame 
Hyver, e prefaciado por Stelle Stead, essas mesmas 
características surgem e reforçam a ideia da 
dificuldade. William Stead relatou que a escolha 
pela médium também se fez por ela possuir pouco 
sobre si,  algo que viria a colaborar para o envio da 
informação, uma vez que ela se influenciaria menos  
(Stead, 1921). 

 Embora os dois autores (Stead e Bozzano) 
aprofundem e evidenciam tais fatos na psicografia, 
Oliver Lodge (1922) traz contribuições importantes 
também, porém em aplicação nos casos de 

psicofonia e “incorporação”. 

 Lodge (1922) relata extensamente seus 
experimentos mediúnicos com diversos médiuns, em 
tentativas de comunicar-se com seu filho morto. 
Num dos relatos, onde Raymond (filho de Oliver 
Lodge) tenta usar de uma médium, surge exatamente 
a característica de dificuldade na comunicação e 
uso da mediunidade. Vezes antes, o pesquisador e as 
médiuns usavam mentores para intermediar as 
mensagens, porém num certo dia o próprio espírito 
de Raymond tenta usar uma “médium passiva” e o 
relato acaba por demonstrar que a hipótese é 
realmente muito forte: 

Sessão anônima de O. L. com Mrs. Cregg 

Às 11:15 de sexta-feira, 3 de março de 1916, 
cheguei à casa de Mrs. Kennedy e com ela 
fiquei a conversar até que Mrs. Cregg 
aparecesse, às 11:30. 

Mrs. Cregg entrou na sala, falou a Mrs. 
Kennedy e disse: “Oh, é esse o senhor a quem 
tenho de atender?  

Foi-lhe indicado um assento próximo ao fogo e 
a dona da casa disse-lhe que repousasse por 
um momento da sua caminhada de ônibus. Ela, 
entretanto, logo que se sentou, advertiu: “Esta 
sala está cheia de gente, e oh, como alguém se 
mostra ansioso por manifestar-se! Ouço dizer: 
“Sir Oliver Lodge”. Conhecem alguma pessoa 
com este nome?”. Respondi que sim, que eu 
conhecia. 

Mrs. Kennedy levantou-se para atenuar a luz; 
Mrs. Cregg prosseguiu: “Quem é Raymond, 
Raymond, Raymond? Está de pé junto a mim”.  

Evidentemente ela estava entrando em transe, 
de modo que afastamos da lareira os nossos 
assentos e preparamo-nos. 

Por algum tempo, entretanto, nada sobreveio, 
salvo as contorções que a sacudiram, numa 
luta para conseguir voz; Mrs. Cregg esfregava 
as costas, como se alguma dor a incomodasse, 
e respirava com esforço. 

Mrs. Kennedy procurou ajudá-la com 
transmissão de força. Ajoelhou-se ao lado e 
acariciou-a. Fiquei à espera. 
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!
Suas primeiras palavras foram: “Acudam-me! 
Onde está o doutor?” 

Depois de algum tempo, e graças ao concurso 
de Mrs. Kennedy, o controle [espírito] pareceu 
firmar-se; e as palavras: “Tão contente, pai; 
tão contente” foram repetidas várias vezes, em 
tom indistinto e abafado, seguidas de: “Meu 
amor para todos”. 

Enquanto Raymond falava assim a intervalos, 
a médium movia-se dum lado para outro, de 
braços pendurados e cabeça caída, ou então 
jogada para trás – em atitudes de aleijada ou 
ferida [Raymond morreu em combate na I 
Guerra Mundial] 

De quando em quando parecia fazer esforço 
para dominar-se, e por uma ou duas vezes 
traçou as pernas e ficou firme, com os braços 
mais ou menos  cruzados. Na maior parte do 
tempo oscilava dum lado para outro. 

Na noite desse mesmo dia fui à casa de Mrs. 
Leonard [outra médium], com quem tive uma 
sessão deveras notável pela revelação do que 
se passara com Mrs. Cregg. O fato merece 
bastante atenção. 

Sexta-feira à noite, 3 de março de 1916 

Feda [mentora da médium] – Feda conta que 
Raymond esteve em casa da mãe de Paul, 
experimentando controlar uma velha 
médium, nova para ele. Tentou falar através 
dessa médium mas não o conseguiu. Paul 
[outro espírito que estava com Raymond] 
ajudou-o como pôde, diz ele, mas a coisa 
esteve difícil. Diz que se esforçou mas não se 
sentia dono de si. É terrivelmente estranho 
tentar o controle de alguém [até então a 
mentora o intermediava nas sessões]. Ele o 
tentou com firmeza e quase o conseguiu. Oh, 
diz ele, vou tentar de novo, não abandonarei a 
tarefa. Você sabe, pai, eu posso ser qualquer. 
Acha que neste caminho alcançarei prática 
perfeita? 

O. L. – Sim. Acho que com a prática tudo se 
facilitará. 

Feda – Oh, então ele praticará dúzias de 
vezes, se é para o bem. ...() 

[Grifos meus] 
( É um tanto difícil, de inicio, compreender os relatos de 
Lodge, isso porque Feda (mentora), através da médium 
Leonard, falava muitas vezes em terceira pessoa e também 
intermediava o espírito diretamente, repetindo suas palavras 
como uma interprete.) 

 Anos mais tarde, também na Inglaterra, 
ocorre um fenômeno habitual para espíritas porém 
não tanto para cristãos anglicanos. Uma senhora 
chamada Grace Roscher passa a sentir um impulso 
involuntário na mão e descobre que surgem escritas, 
assinadas por um falecido de seu relacionamento. 
Ela, sem compreender exatamente o que ocorria, 
pensou que poderiam ser escritas oriundas de seu 
inconsciente, solicitando então ao reverendo de sua 
igreja uma investigação mais aprofundada (Roscher, 
1961). Como os grafísmos sofriam mudanças 
significativas, um perito em escrita foi solicitado, 
atestando mais tarde de se tratar de um fenômeno 
inexplicável, mas nos manuscritos continham 
grafísmos do morto e da mulher. 

 Grace relatou todos os acontecimentos e 
mensagens em seu livro. O interessante do conteúdo, 
para esse trabalho, é que ao longo do tempo, Gordon 
Burdick (espírito manifesto), relata suas dificuldades 
e práticas que foram melhorando sua habilidade na 
psicografia. 

 E m n o s s o t e m p o , v á r i o s m é d i u n s 
demonstram que a habilidade de espíritos em se 
comunicar pode ajudar no fenômeno. James Van 
Praagh, um famoso médium americano, relata 
amplamente em seus livros que espíritos podem ser 
criativos e expressivos durante comunicações e isso 
ajuda o médium a repassar a informação desejada 
(Praagh, 1998 – Fontana, 2012). 

!
MÉTODO 

 Foram analisadas 4 cartas psicografadas 
onde os diferentes médiuns demostraram possuir 
nível mediúnico superior a 15% (classes 1 e 2), 
utilizando-se Formulação Estimada de Nível 
Mediúnico (Fontana, 2012). Tal opção por esse nível 
se fez necessário para garantir um mínimo de 
efetividade mediúnica, sendo assim os médiuns 
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examinados se caracterizam por conseguir amostras 
consideradas suficientes para o tipo de teste. 

 São relativamente difíceis e esporádicas as 
possibilidades obtidas nessas amostras, uma vez que 
se faz necessário conciliar nível mediúnico; 
solicitação de mensagem de dois familiares e os dois 
“responderem” num mesmo momento ou entre 
poucos minutos de diferença. Por esse motivo a 
quantidade de amostras é mínima, requerendo assim 
uma análise qualitativa. 

Escolhidos médiuns e casos, se optou manter 
o médium em sua rotina normal e âmbito de 
trabalho, evitando assim um condicionamento em 
lugar que não o seu habitual. 

 Segundo os familiares, requerentes das 
mensagens, ambos os médiuns não conheciam os 
grafísmos dos espíritos manifestos e nem lhes foi 
fornecido previamente qualquer tipo de informação. 

 O foco dessa observação se dá efetivamente 
em comparar os grafísmos (apenas estilo e gênese 
gráfica), tentando assim traçar ou capturar algum 
ponto de convergência com os relatos de 
pesquisadores que demonstraram observar que 
espíritos teriam de ter alguma habilidade em se 
comunicar. 

 As análises não foram feitas por peritos e se 
usou, por motivos de custos, apenas a observação do 
experimentador e opinião dos familiares envolvidos. 

 O foco dessa experiência não se estendeu a 
analisar o conteúdo “intuído” nas cartas (quando a 
mensagem não era de fundo mecânico ou 
semimecânico), isso porque, em tese, a mediunidade 
intuitiva é mais simples e complexa de analisar. 

!
ANÁLISE DOS DADOS 

Como demonstrado por Perandréa (1981) e 
Roscher (1961), a ocorrência do hibridismo estando 
presente nas psicografias, dificulta a certeza da 
autenticidade, portanto, não somente para o caso do 
Sr. Edson (um dos espíritos manifestos), mas para 
todos os demais aqui analisados, serve de 
“norteador” e, ao mesmo tempo, “complicador”. 
Sendo assim, se buscará semelhanças básicas, 
conforme orientam Falat & Rebello (2012) e Gomide 

& Ferreira (2005), todos grafoscopistas. Contudo 
deixa-se claro que o pesquisador fez uma análise por 
observação e este mesmo não é perito em 
grafoscopia. Em todas as amostras aqui relatadas não 
se faz necessário perícia legal pois o foco da 
pesquisa é apenas comparar as semelhanças e 
diferenças nas escritas psicografadas sob o enfoque 
de, haver ou não, maior ou menor destreza dos 
espíritos em se comunicar.  

As observações foram separadas em CASO 1 
e CASO 2: 

!
CASO 1: 

 A primeira observação, consta de uma filha 
que perdeu mãe e marido e tenta uma comunicação 
com ambos. Num mesmo dia, e com um mesmo 
médium (RL), ela recebe duas cartas, uma da mãe 
falecida anos atrás e outra do marido, falecido em 
tempo recente (à data da psicografia). 

 A mãe, Sra. Alice, consegue traçar ou 
transmitir uma similar gênese gráfica em muitos dos 
grafísmos, já o genro, Sr. Edson, não. 

 Como ilustram as fotos, ao se comparar os 
grafísmos, as letras psicografadas em nada se 
assemelham as de Edson, ao contrário, Sra. Alice já 
demonstra melhores semelhanças, em várias letras. 

 Indagado ao médium uma possível 
explicação, o mesmo tende a afirmar não saber ao 
certo, mas já ter observado que há casos onde 
espíritos recém desencarnados, por algum motivo de 
doença ou de muito sofrimento, demoram certo 
tempo para conseguirem se manifestarem 
adequadamente (por meio mecânico). Isso não é uma 
certeza, apenas um conhecimento empírico. 

 De fato, Edson faleceu de câncer e, segundo 
sua esposa, passou por um sofrimento prolongado 
antes da morte. 
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Figura 1 

!

Figura 2 

!
Analisando Caso 1 (Edson): 

Na figura 1, temos, em ordem de cima para 
baixo, uma amostra original (AE1), 3 amostras 
psicografadas (AE2, AE3 e AE4), incluindo uma 
amostra (desconsiderada) de uma tentativa de rubrica 
e uma ultima amostra original (AE5). 

Sendo referenciais, AE1 e AE5, é necessário 
comentar algumas características básicas: 

a) Edson possuía a assinatura com uma 
inclinação para a direita; 

b)  Várias “quebras” ou interrupções entre as 
letras; 

c)  A pressão da escrita era branda e até 
“falha” em alguns pontos. 

Nas amostras AE2, AE3 e AE4, se observa 
características bem opostas: 

a) Inclinação para a esquerda; 

b) Poucas interrupções entre as letras; 

c) Pressão forte sobre a caneta (esperado 
devido ao fenômeno). 

Uma forte semelhança foi a assinatura conter 
exatamente o mesmo padrão da assinatura normal, 
ou seja, o espirito não assina simplesmente Edson, 
mas sim Edson Silva. Isso poderia ter sido intuído 
pelo espirito presente ou uma mera coincidência. 
Outra semelhança, embora pareça diferença, é o 
“risco” ou puxada que Edson fazia no inicio da letra 
“E” (letra 1). Comparando a letra “E” com a original 
do médium (figura 1-a), se percebe que a mesma 
puxada não ocorre: 

!

Percebe-se também que a letra original do 
médium não possui inclinação para a esquerda e nem 
para a direita. 

Nas demais letras, na sequência (2, 3, 4, 5 e 
6, 7, 8, 9, 10), praticamente não há semelhança 
alguma, nem em gênese gráfica nem em estilo. 
Enquanto Edson (em vida) finalizava as palavras ou 
grafísmos para baixo (letra “n” por exemplo), na 
psicografia surge para cima. 
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Analisando Caso 1 (Alice): 

Na figura 2, temos, em ordem de cima para 
baixo, uma amostra original (AA1), 2 amostras 
psicografadas (AA2 e AA3), incluindo uma amostra 
(desconsiderada) de uma tentativa de rubrica e uma 
ultima amostra original (AA4). 

Sendo referenciais, AA1 e AA4, é necessário 
comentar algumas características básicas: 

a) Alice possuía a assinatura sem inclinação 
alguma; 

b) Não constam varias interrupções entre 
letras, nem na primeira maiúscula “A” para a 
segunda letra, algo que é mais comum e ocorre no 
“S”; 

c) A pressão da escrita era forte ao longo de 
toda a assinatura; 

d) O “A” possui uma marca ao iniciar o 
desenho da letra; 

e) Existe uma interrupção não comum entre o 
“i” e o “c” minúsculos (letras 3 e 4). 

Nas amostras AA2 e AA3 se observa as 
seguintes características: 

a) Sem inclinação acentuada. 
Alguns pontos com inclinação para a 
direita; 

b) Poucas interrupções entre as 
letras; 

c) Pressão forte sobre a caneta; 

d) No “A” psicografado não consta 
uma marca bem definida, porém surge 
uma curvatura apenas. Ressalta-se que a 
gênese gráfica do “A” é o mesmo para 
ambos (psicografia e originais); 

e) N ã o s u rg e a i n t e r r u p ç ã o 
característica entre as minúsculas “i” e 
“c”. 

No contexto todo, é muito semelhante o 
grafísmo original de Alice com o da psicografia. 

É importante salientar que, assim como no 
caso de Edson, a assinatura é grifada da mesma 
forma (conteúdo) com a realizada nos documentos, 

sem abreviações ou apenas o primeiro nome. 

Em geral se observam várias semelhanças 
(quanto à gênese gráfica) nas letras 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
13, 14 e 15, concluindo assim que, a manifestação 
mediúnica de Alice demonstrou surgirem mais 
grafísmos dela comparados ao genro Edson. 

!
CASO 2: 

Na segunda observação, ocorre um caso onde 
a mãe (Ariete) perdeu o filho em acidente 
automobilístico e vai até o médium NC para receber 
alguma mensagem. A mensagem que surge (carta 
psicografada com nove páginas) é procedente de sua 
falecida mãe (Sybylla), onde, em um determinado 
momento, a mesma diz que o neto deixaria um 
recado para seu pai (Antônio). Quando isso ocorre o 
grafísmo muda radicalmente, passando do cursivo 
para a letra de fôrma e escrito em “primeira pessoa”, 
modo esse como escrevia o filho (Ariel), conforme 
imagens nas figuras 4, 5 e 8. 

Algo interessante é notado no decorrer da 
carta, onde o grafísmo inicial começa a mudar aos 
p o u c o s , s e a s s e m e l h a n d o c o m o e s t i l o 
“estreito” (fino) da avó, porém ainda não 
suficientemente aceitáveis para afirmar qualquer 
autenticidade ou semelhança técnica. 

Diferentemente do primeiro caso, onde o 
médium psicografou totalmente com seu grafísmo 
pessoal, mudando apenas no momento da assinatura, 
o médium NC atuou de maneira diferente, 
psicografando semimecanicamente. 

Embora não seja o foco da pesquisa em 
questão, vale salientar que, em ambos os casos, os 
contextos das mensagens eram de acordo com os 
fatos ocorridos e, segundo os familiares, os médiuns 
não tinham todas as informações prévias do que foi 
psicografado, exceto NC que sabia de parte do que 
psicografou. 

Outro ponto interessante foi a mensagem 
enviada por Ariel, informando que ele reencarnaria 
rapidamente e voltaria para ela. Cerca de um ano 
depois ele seria adotado e, segundo relatos da mãe, 
foi o que ocorreu. Hoje a mesma mantém a adoção 
de um menino e este está sendo observado para caso 
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ocorram lembranças do passado. Em conversa com a 
mãe, já surgiram várias características (como o jeito 
peculiar de amarrar os tênis e enfiar os cadarços para 

dentro), porém os dados ainda são insuficientes para 
determinar forte evidência, mas são intrigantes do 
ponto de vista de pesquisa reencarnacionista. 
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Amostras de assinaturas dos documentos: 

!
Analisando Caso 2: 

Antes de qualquer coisa é importante 
enfatizar que, no caso 2, o ponto mais crucial não 
são os grafísmos em si (em termos de autenticidade 
grafotécnica), mas sim a forma como foram 
“percebidas” e utilizadas através do médium. 

A carta se fez em três momentos, sendo o 
primeiro com uma letra bem característica do 
médium. Essa demonstrou-se harmoniosa e sem 
muitas inclinações. Em um determinado momento 
ela começa a “estreitar-se” e surge uma tênue 
inclinação para a direita, com traços mais finos (na 
gênese gráfica). Num determinado momento o 
grafísmo altera por completo, passando do cursivo 
para a letra de fôrma (exatamente como Ariel 
escrevia) e depois retornando ao cursivo (exatamente 
como a avó escrevia). 

O foco dessa análise não é algo que tem por 
objetivo a autenticidade em si, mas apenas ressaltar 
algumas semelhanças e diferenças. Contudo, 
segundo a Sra. Ariete (mãe de Ariel), as informações 
contidas na carta (condizentes) e a semelhança nas 
assinaturas, lhe convenceram que se tratava de 
informações genuínas de seus familiares. 

!
!

Analisando Caso 2 (Sybylla): 

Nas figuras 3, 4, 5 e 6, temos amostras de 
algumas páginas da carta psicografada pelo médium 
(NC).  Nas figuras 7 e 8, temos amostras dos 
originais, sendo que, na figura 7 consta a original 
exposta junto da psicografada. 

Sendo referencial apenas a única amostra da 
assinatura da Sra. Sybylla (figura 7), chamamos AS1 
a amostra (na mesma figura), também única amostra 
ps icogra fada (AS2) comenta - se a lgumas 
características básicas sobre o grafísmo original: 

a) Sybylla possuía pouca inclinação para 
a direita; 

b) Muitas interrupções entre as letras; 

c) Pressão “harmoniosa” no traçado; 

d) As letras base possuem uma espécie 
de “ganchos” nos dois “y”; 

e) Assinatura consiste de nome e um 
sobrenome. 

Nas amostras AS2 (psicografada) se observa 
as seguintes características: 

a) Amostra com inclinação acentuada 
para a direita; 

b) Somente uma interrupção (pausa) na 
escrita (no original são 4); 

c) Variação de pressão no decorrer dos 
grafísmos 

d) No primeiro “y” não surge um 
“gancho”, esse se une a próxima letra com 
pouco prolongamento inferior e o outro “y” 
surge como um “i”. 

e) A gênese gráfica da letra “a”, ao final 
da amostra, é totalmente diferente do 
original, assim como os pronunciamentos dos 
“l”s e do “b”; 

f) A assinatura surge somente o primeiro 
nome. 

Como foi possível perceber (acima), 
praticamente, os grafísmos em nada se comparam 
aos de Sybylla, indicando assim que não houve uma 
psicografia mecânica ou que a “mente” de Sybylla 
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indicando assim que não houve uma psicografia 
mecânica ou que a “mente” de Sybylla possa ter 
grafado algo no papel de uma forma “polígrafa”. 
Lembremos que isso não quer dizer que tal 
informação (coerente ao longo da carta) não tenha 
sido advinda de outra forma, intuitivamente, por 
exemplo. 

!
Analisando Caso 2 (Ariel): 

Para o caso de Ariel, surge o fenômeno de 
uma forma interessante. Enquanto que no caso 
Edson e Alice, o médium RL psicografa duas cartas 
distintas, no caso Ariel e Sybylla, ocorre tudo na 
mesma carta. Em um determinado momento ocorre 
como que Sybylla “cedesse a vez” ao neto, o 
deixando escrever por si mesmo. 

Nas amostras contidas nas figuras 4 e 5, é 
possível perceber a nítida diferença entre os 
grafismos. O caso passou a ser interessante e eleito 
para esse estudo pois Ariel sempre escrevia em letra 
de fôrma, veja amostra original na figura 9 (abaixo) 
e assinatura na figura 8: 

Considerando as amostras psicografadas de 
Ariel, das figuras 4 e 5, temos uma boa quantidade 
de dados para analisar e consideraremos essas como: 
AAr 

As amostras originais serão respectivamente 
AAro1, para a assinatura (figura 8) e AAro2, para a 
amostra original de Ariel de suas anotações pessoais 
(figura 9). 

Citam-se algumas observações das amostras 
originais de Ariel: 

a) Não possuem inclinações; 

b) Todas são em letra de fôrma em 
“caixa alta”; 

c) Pressões firmes e uniformes; 

d) Ariel possui uma característica bem 
peculiar na base de algumas letras, tais como 
o “E” e “L”, fazendo uma espécie de “til” ou 
curvatura neles, somente na base, porém não 
em todos os casos (quando escrevia com 
muita rapidez, isso não surgia com 
frequência, AAro2); 

e) Observa-se também que a letra “C”, 
por vezes sinalizava sugerindo um símbolo 
de “<”, mas como se observa em AAro2, isso 
variava com frequência. Observa-se na 

p r i m e i r a l i n h a d e A A r o 2 : “ . . . < / 
MANTEIGA, ALHO, CEBOLA...”, onde 
“</” é igual a “C/”; 

!
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a)   Assim como na observação do item 
“e”, para a letra “R”, constante na assinatura 
(AAro1), um estilo “pontudo” aparece no 
primeiro “R” de Ariel, porém a mesma 
característica não surge no “R” de Weber. 

Conforme observado nos detalhes acima, 
Ariel possuía algumas características muito 
peculiares. Em geral sua letra é harmoniosa 
(baseado em outras amostras não inclusas a esse 
trabalho) e predominantemente em “caixa alta”. 
Observou-se também grande variação no estilo do 
traçado de suas letras, assim como ele possui um 
“A” bem característico, pontiagudo com um traço 
“cortante” marcante, esse mesmo “A”, por vezes, 
surge de forma mais simples. Tal detalhe é idêntico 
a letra “E”, onde, por vezes, surge um “E” 
harmonioso e com uma base em forma de “til”, em 
outros momentos surge um “E” desenhado em 
curva (tipo L) e em 3 momentos (sendo riscado os 
dois traços laterais). 

Na amostra psicografada (AAr), a qual 
consta de duas páginas (figuras 4 e 5), se pode 
comentar algumas características: 

a) Em alguns momentos não há 
inclinações no grafísmo e em outros há 
inclinação para a direita (mesma inclinação 
do grafísmo do médium); 

b) Todas são letras de fôrma em “caixa 
alta”; 

c)   A pressão na escrita é firme e 
uniforme, porém há momentos em que fica 
mais forte a pressão no termino de uma letra 
ou outra; 

d) A letra “A” no decorrer da amostra 
oscila de uma forma similar a de Ariel, 
porém em outros momentos, o “A” surge 
como um desenho triangular. Não há 
amostra do grafismo original do médium em 
letra de forma para comparar; 

e) Não se observa a presença de letras 
similares como o “C” (“<”) ou o “R” (com 
semicírculo pontudo); 

f)  Observa-se um “R” similar em 
momentos que Ariel não o faz “pontudo”; 

De um modo geral, tanto nas amostras 
AAro1 e AAro2, assim como AAr, as letras 
mudam, em vários momentos, a gênese gráfica no 

decorrer dos escritos. Em comparação ao caso de 
Sybylla, o grafísmo de Ariel é mais similar em 
muitos aspectos, sugerindo uma melhor 
representação gráfica do autor. 

!
DISCUSSÃO 

A principal ponderação contrária, como 
suposição para um insucesso numa comunicação 
mediúnica, que argumentaria como “falta de 
habilidade” do espírito, poderia ser uma tentativa 
de justificativa por parte do médium. Tal hipótese 
se justificaria se fosse utilizada como objeto de 
teste, uma única amostra isolada. Com a 
metodologia utilizada por esse trabalho, essa 
suposição se enfraquece, uma vez que o mesmo 
médium psicografa dois espíritos num mesmo 
momento com resultados mais positivos que outros. 

Embora evidências fortes sustentem a 
hipótese da necessidade de algum tipo de destreza 
por parte dos espíritos se comunicarem através de 
médiuns, ainda há muito a explorar no campo da 
“sintonia”. O termo é muito utilizado para 
referenciar uma espécie de “pareamento” entre 
médium e espírito, porém em ambos os casos, tal 
fato reflete indiretamente uma necessidade 
ambivalente ou reciproca das duas partes. 

Observa-se empiricamente, que a condição 
“sintonia” é uma parte integrante do processo 
mediúnico, porém não sugere, quando analisada 
amplamente, que seja uma “sintonia” em termos 
“morais” (especificamente), mas sim algum tipo de 
processo mais complexo. 

Tanto “sintonia” como destreza, pode 
sugerir também, embora mais remotamente, como 
um argumento do médium para o insucesso numa 
comunicação (dois motivos interligados). A esse 
respeito, os casos desse trabalho descartam, ao 
menos em hipótese, essa possibilidade, uma vez 
que as psicografias foram feitas no mesmo 
momento mediúnico. 

O argumento “sintonia”, por ser mais amplo 
e vago, pode ser usado para tentar responder a uma 
série de indagações, sucessos e fracassos em casos 
mediúnicos. O mesmo pode ser usado como uma 
jus t i f ica t iva plausível quando anal isada 
isoladamente, sem possibilidades de confirmação 
técnica ou mensurável. 
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Inúmeros relatos de Kardec, publicados na 
Revista Espírita, no ano de 1858 e no Livro dos 
Espíritos, demonstram que espíritos bons e maus, 
a s s i m c o m o c u r i o s o s e “ z o m b e t e i r o s ” 
frequentemente se comunicavam e era necessário 
identificá-los pelo tipo mensagens que deixavam. 
Ora, se tais mensagens vinham por médiuns, a 
referida “sintonia” não necessariamente se fazia por 
questões morais (como um todo) ou por afinidades 
ou divergências de pensamentos, afinal, elas surgiam 
independente da “vida moral” do médium. Temos a 
exemplo disso a própria médium Madame Hyver, 
signatária e adepta de Kardec, a qual foi escolhida 
pelo espírito de William Stead por perceber que ela 
lhe representava bem os pensamentos, mesmo que 
esses fossem contrários, em alguns aspectos, a 
doutrina espírita da caridade mediúnica (questão 
moral da médium). 

A parte “mais crítica” do trabalho em si, seria 
supor que alguns médiuns argumentassem, 
isoladamente, que os espíritos teriam alguma 
dificuldade em se comunicar, para usar de argumento 
para um fracasso mediúnico. Tal possibilidade 
argumentativa justificaria um possível insucesso 
numa psicografia e retiraria a responsabilidade do 
médium. Essa opção nos parece fraca, uma vez que 
os presentes resultados colhidos demonstraram o 
sucesso num caso e o um insucesso em outro (em 
termos de poligrafismo). Embora seja mínima a 
possibilidade, não se pode descartar um argumento 
psicológico como uma “autodefesa” do médium, mas 
não compete ao referido estudo adentrar nessas 
questões. 

Numa diferença, entre o espiritismo orientado 
por Kardec e Chico Xavier, pode-se encontrar uma 
possível explicação mais contundente, algo que 
colabore para uma melhor compreensão e conclusão. 
Enquanto Kardec usava ostensivamente da evocação, 
Chico Xavier preferia a paciência e aguardar até o 
momento apropriado para que uma comunicação 
direta ocorresse. Xavier usava como argumento 
recorrente (Souto Maior, 2004), que uma mensagem 
vinha até ele informando que o espírito evocado 
encontrava-se em fase de “melhoras” ou que estaria 
se “recompondo” no mundo espiritual e que assim 
que houvesse condições, o mesmo se manifestaria 
(“O telefone só toca de lá pra cá”). Tal condição 

ut i l izada por Chico Xavier demonstrar ia 
implicitamente bem a questão: Como um espírito, 
em fase de “recuperação” poderia se comunicar 
apropriadamente? 

Isso pressupõe que a ideia de destreza tenha 
fundamento, uma vez que o espírito poderia ter que 
estar “estável” para utilizar-se melhor de um médium 
(tanto para casos mecânicos como intuitivos). 
Kardec também relata algo no Livro dos Médiuns, 
onde dz o seguinte: 

!
“Para que um Espírito possa comunicar-se, 

preciso é que haja entre ele e o médium relações 
fluídicas, que nem sempre se estabelecem 
instantaneamente. Só à medida que a faculdade se 
desenvolve, é que o médium adquire pouco a pouco 
a aptidão necessária para pôr-se em comunicação 
com o Espírito que se apresente. Pode dar-se, pois, 
que aquele com quem o médium deseje comunicar-
se, não esteja em condições propícias a fazê-lo, 
embora se ache presente, como também pode 
acontecer que não tenha possibilidade, nem 
permissão para acudir ao chamado que lhe é 
dirigido.” (grifos meus) 

!
Outra informação, que enriquece fortemente 

a hipótese, está nos escritos de Grace Roscher, 
principalmente por ela não ser espírita (era 
anglicana) e por isso não possuir uma “cultura 
social-religiosa” que pudesse gerar algum tipo de 
indução ou argumentação para insucessos numa 
comunicação mediúnica. Roscher (1961) relata 
amplamente suas comunicações por psicografia 
mecânica, com as perguntas e respostas elaboradas 
para seu comunicador. No inicio havia apenas o 
impulso involuntário do braço, depois Gordon 
(espirito comunicador) comenta que estava 
aprimorando cada vez mais suas habilidades na 
comunicação, chegando ao ponto de Grace não mais 
mover a mão, deixando apenas o lápis sobre a 
mesma e então Gordon escrevia por psicografia 
direta (escrita automática). Em um dos trechos, ela 
relata o seguinte: 

One day I was told this: "I think if you hold 
the pen a little less tightly I could write even more 
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freely, it is now so easy for  me to be able to use your 
hand that you can slacken your hold quite a  bit, then 
I can more or less manipulate the pen myself."   

!
Tradução livre: 

Um dia me foi dito: “Eu acho que se você 
segurar a caneta um pouco menos firme, eu poderia 
escrever mais livremente, é tão fácil agora para 
mim, sou capaz de usar sua mão, mas você pode 
abrandar “seu segurar” um pouco, então eu posso 
mais ou menos manipular a caneta por mim 
mesmo”. 

!
Depois, ele recomenda a ela simplesmente 

tentar apoiar a caneta sobre a mão, pois ele desejava 
tentar manipular a caneta por si mesmo: 

!
Accordingly  I  obeyed  this  instruction,  with  

the  result  that  the  pen  moved  at  greater  speed  
and  the  writing  in  consequence  at  once  had 
more of The" dash of his normal handwriting, 
Knowing that I was  now merely -  touching the pen 
so* lightly that I was scarcely holding it, I  thought, 
"If you are as clever as all that, now let's see if you 
can write  without my holding it at all." I then laid 
the pen between my thumb and  first finger, so that it 
merely rested there to keep it from slipping, my  
thumb and finger being kept far apart, and lo! it 
wrote, and still in his  handwriting.  He  expressed  
pleasure  at  this  and  said  "It  is  very  good  
practice for me and enables me to control it (the pen) 
quite without  your help. I think if I continue to write 
like this I shall soon be able to  write more expertly, 
as I am now holding the pen instead of your hand,  it 
is a very interesting experiment."  

According to him even the ordinary kind of 
automatic writing  was  very  difficult  at  first,  and 
involved  a  great  deal  of  concentration  which  
was  a  mental  "strain;  he  stated  that  this  new  
method  was extremely difficult and he would 
sometimes complain that he could not  get a grip of 
the pen, but did not know why. I tried to keep my own  
hand quite rigid so that I could in no way influence 
the movement. The  pen  raises  itself  up  slowly  at  
the  end  of  a  word  and  then  lowers  to  write  the  

next without  any conscious  effort  on  my  part...() 

!
Tradução livre: 

Assim eu obedeci esta instrução, como 
resultado, a caneta se moveu com maior velocidade 
escrevendo mais rapidamente, em consequência 
disso, o traço ficou mais parecido com a caligrafia 
original dele. Sabendo que agora eu estava apenas 
tocando na caneta de forma tão leve, comparada a 
antes, pensei, “Se você é tão inteligente assim, 
vamos ver agora se você pode escrever sem eu 
segurar.” Então eu coloquei a caneta entre o 
polegar e indicador, de modo que apenas a caneta 
descansasse lá, apenas para apoiá-la.  Meu polegar 
e o dedo mantinham-se distantes, e eis! Ele 
escreveu, e com sua letra. Ele expressou satisfação 
com isso e disse: “É uma prática muito boa para 
mim e me permite controlá-la (caneta) bem sem a 
sua ajuda. Acho que se eu continuar a escrever 
assim eu logo serei capaz de escrever mais 
habilmente, como agora que estou segurando a 
caneta em vez de segurar sua mão, isso é uma 
experiência muito interessante. “ 

!
Segundo ele [dizendo Grace], mesmo o tipo 

comum de escrita automática era muito difícil no 
início, e envolvia uma grande dose de concentração 
e esforço mental; ele afirmou que este novo método 
foi extremamente difícil e ele às vezes reclama que 
não conseguia pegar na caneta, mas não sabia 
porquê. Eu tentei manter minha mão mais rígida 
possível e não influenciar nos movimentos. A caneta 
elevou-se sozinha lentamente no final de uma 
palavra e depois abaixou-se para escrever a 
próxima, tudo sem qualquer esforço consciente da 
minha parte... ()  

[Grifos meus] 

!
O espírito comunicador (Gordon) prossegue: 

"This is not very easy my letters are badly 
formed today, I think  it is because I have not got 
going yet, it is very difficult at first. It is a mental 
effort." The writings certainly, varied a good deal, 
sometimes it  was very good, at other times it was  
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shaky and uncertain, but it was  always  his.  He  
was  anxious  to  keep  on  writing  in  this  way  as  
being  good evidence of survival.  

On another occasion: "I have been with you 
all day. I must now  get on with this way of writing. 
What I will do is to tell you how I do  this. Well, this 
is what happens. I take hold of the pen instead of 
your  hand  and  then  propel  the  pen  which,  
because  of  its  position,  moves  your hand along 
with it. I feel that in time, with practice, I shall be 
able  to  write  as  quickly  as  would  be  the  case  
when  I  was  writing  in  the  ordinary way. I feel I 
am already getting more used to this method of  
writing and getting quicker at it, it is all a matter of 
practice." On this  occasion he signed his name in 
full. 

Tradução Livre: 

“Isso não é muito fácil e minhas letras estão 
mal formadas hoje, eu acho que é porque eu não 
consigo ainda, é muito difícil no início. Isso é um 
esforço mental”. [Grace] Os escritos, certamente, 
variaram bastante, às vezes eram muito bons, outras 
vezes estavam trêmulos e incertos, mas a escrita 
sempre foi dele. Ele estava ansioso por continuar a 
escrever dessa maneira como sendo uma boa 
evidência de sobrevivência. 

Em outra ocasião: “Eu estive com você todos 
os dias, agora devo continuar com esta maneira de 
escrever, o que vou fazer é te dizer como eu faço 
isso... Bem, é isso que acontece: Eu seguro a caneta 
em vez de sua mão e então impulsiono a caneta que, 
devido à sua posição, sua mão se move junto com 
ela. Eu sinto que com o tempo, com a prática, eu 
serei capaz de escrever tão rapidamente como seria 
o caso quando eu estava escrevendo da maneira 
habitual. Sinto que já estou ficando mais experiente 
para este método de escrita e ficando mais rápido 
nisso, é tudo uma questão de prática”. Nesta 
ocasião, ele assinou o seu nome completo. 

[Grifos meus] 

!
A citação retrata apenas parte da experiência 

pessoal e isolada de Grace, mas por se tratar de um 
caso genuíno (atestado por um “expert” em 
grafísmos), enfraquece a hipótese de se usar de 

argumento para insucessos mediúnicos.  

!
PESQUISAS FUTURAS 

A presente pesquisa não encerra o assunto, 
porém deixa suporte para futuras pesquisas que 
venham a colaborar para uma melhor compreensão 
para casos de falhas, insucessos ou variações em 
comunicações mediúnicas. 

É notório salientar que são inúmeras as 
variáveis e há a necessidade de determinar os limites 
de cada uma delas. 

A concepção da palavra “sintonia” ainda 
precisa ser mais explorada e explicada, uma vez que 
tal termo tem sido utilizado abundantemente sem 
uma explicação conclusiva de fato. O modelo de 
“ondas” e “frequências” vem sendo utilizado ao 
longo dos anos porém chegou a um limite de não 
suprirem mais como um modelo além de explicativo. 
Testes de telepatia demonstram que é um erro tentar 
relacionar o físico com o psíquico (Borges, 1992) e 
por sua vez, no Livro dos Espíritos (questão 247), o 
mesmo ocorre. Se a afirmativa é correta, que a 
psiquê ou espirito não possuem matéria e 
consequentemente se deslocam com a “velocidade 
do pensamento” (como afirma o Livro dos 
Espíritos), então querer lhe impor um atributo de 
onda eletromagnética é o mesmo que limitar sua 
velocidade a constante da luz. 

!
CONCLUSÃO 

Com base nas amostras selecionadas 
(comparativo com os grafísmos demonstrados), 
literatura pregressa de pesquisas no passado e de 
depoimentos mais recentes (por médiuns), é muito 
provável que espíritos necessitem de algum tipo de 
“habilidade” para se manifestar através de um 
médium por meio mecânico e/ou semimecânico.  

Como complemento científico, no paradigma 
espírita, ainda se mantém a necessidade de aprimorar 
estudos no campo da “sintonia espírito-médium” 
para que essa seja mais bem explorada e 
devidamente “mapeada”, descobrindo as variáveis 
que afetam direta ou indiretamente o processo 
mediúnico como um todo. 
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