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Introdução

O termo Transcomunicação foi criado na década de 80 pelo 
Físico e professor Ernest Senkowski, com a junção dos vocábulos 
Comunicação e Transcendente, onde ele define como sendo: “a 
comunicação que vem ultrapassar os limites do universo onde  
vivemos (físico)”. No entendimento espiritualista, podemos dizer que 
é a comunicação com o mundo dos espíritos.  
O termo Instrumental define o meio pelo qual essa Trans-
comunicação pode ser alcançada, ou seja: aparelhos, instrumentos 
(rádios, telefones, televisão, computadores, secretárias telefônicas, 
gravadores etc).

A Transcomunicação Instrumental, conhecida pela sigla TCI, 
entende que ocorre uma "comunicação com o mundo espiritual 
utilizando, como meio, os aparelhos eletroeletrônicos".

Para o leigo, esta abordagem dentro da categoria espiritualista, 
soa estranho, pois ainda vivemos sob a influencia do homem como 
sendo o maior e melhor meio de contato com  o mundo dos espíritos, 
ou seja, o médium. Desta forma muitos desconhecem que a 
Transcomunicação Instrumental vem sendo pesquisada há muitos 
anos por renomados cientistas do século XX e que, estes fizeram 
suas tentativas de contato através de seus inventos, mesmo não 
logrando resultados. A exemplo podemos citar o cientista Thomas A. 
Edison, o inventor americano que registrou mais de mil patentes, 
incluindo o fonógrafo, a lâmpada elétrica e a bateria alcalina.

Edison se pronunciou publicamente  revelando seu trabalho no 
campo da pesquisa psíquica em 1920, já com 73 anos de idade, e 
contou para seu amigo B.C Forbes, fundador da revista Forbes, 
sobre suas tentativas de contato com o mundo espiritual através de 
seus inventos. 

Houve uma grande repercussão após a publicação de um 
artigo de Edison (imagem página seguinte), o que veio gerar muitos 
boatos na época.

Outra publicação, abordando o mesmo assunto, foi publicada 
na revista Scientific American em 30 de outubro de 1920, nela 
Edison detalhou sobre o artigo postado na revista Forbes, que dera 
margem a boatos e  idéias fantasiosas, esclarecendo e somando 
suas reflexões sobre a possível sobrevivência do homem após a 
morte física. 

Desde então nenhum pesquisador logrou resultados que 
pudessem impressionar a mídia da época, senão o sueco Friedrich 
Jürgenson, em Estocolmo. Nos momentos de descanso, ele gostava 
de ir à sua casa de campo. Aproveitava estes momentos para relaxar 
e tinha o hábito de gravar o gorjeio dos pássaros daquela região.

Certa vez, ao escutar uma dessas gravações deparou-se com  
vozes humanas misturando-se aos cantos dos pássaros. No início, 
Jürgenson,  achou muito  estranho, pois estava absolutamente 
sozinho ao realizar as gravações no meio de um bosque afastado. 
Ao ouvir com mais cuidado, notou que eram vozes de pessoas e 
podiam ser percebidas palavras em muitos idiomas, o que 
descartaria a hipótese de alguma interferência por frequência de 
rádio.

Ao aprofundar-se em mais tentativas de gravações, ficou 
perplexo pois percebeu que as vozes o chamavam por seu nome, 
por seu apelido, se identificavam e respondiam suas perguntas, 
descartando assim, também, ser uma possível captação de rádio-
amador.  Ao começar a questionar as vozes perguntando quem 
seriam, a resposta veio para conferir o fenômeno, respondendo: “Os 
mortos estão Vivos...”;  “somos os mortos...”. 

Sua contribuição para com esta pesquisa, hoje tão amplamente 
divulgada, principalmente nos países da Europa e EUA, foram de 
suma importância para que outros pesquisadores que o sucederam 
pudessem endossar o fenômeno e assim, perpetuar, como uma 
forma alternativa de contato com o além, a Transcomunicação 
Instrumental.  Sua obra mais conhecida foi o livro “Telefone para o 
Além” o que fez com que fosse amplamente divulgado o fenômeno 
das vozes eletrônicas e assim ficou conhecido como o pioneiro das 
vozes gravadas em fitas magnéticas.

Atualmente, sabe-se que muito se avançou no estudo deste 
fenômeno, dado também aos avanços tecnológicos, e diversos 
países estão envolvidos com esta pesquisa, tais como: Alemanha, 
Itália, Luxemburgo, Espanha, Inglaterra, Japão etc. No Brasil, 
recentemente fundou-se a Rede TCI Brasil, um sistema de rede de 
pesquisadores que visam o aperfeiçoamento dos estudos e das 
técnicas, para buscar resultados satisfatórios, no que se refere a 
comunicação com os espíritos por meio de equipamentos 
eletroeletrônicos.
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Na investigação aprofundada da Transcomunicação, onde se 
investiga e se trabalha visando a a validação do fenômeno, os 
esforços são para o contato com os espíritos através dos 
equipamentos eletrônicos. Atualmente diversos equipamentos estão 
sendo utilizados, são eles: câmeras fotográficas, televisão, 
gravadores digitais, computadores, telefones celulares, rádios 
transistor e valvulados, luzes infravermelho e ultravioleta. Como 
fonte geradora de frequência utilizo esses equipamentos para tentar 
lograr êxito , pois são estas frequências que geram  em grande 
parte, a fonte de energia necessária para a obtenção das vozes, 
segundo as informações já passadas pelos espíritos em grupos que 
obtém expressivos resultados.  

Objeto de Investigação 

No ano de 1999 eu, como muitas mães, tive a perda de um 
filho. A curiosidade me levou a conhecer varias pessoas e adquirir 
certo conhecimento sobre a TCI. Durante um longo período de 
estudos, cerca de 15 anos, aprendi diversas técnicas e tive bons 
resultados, mas nunca toquei no tema principal de interesse pessoal, 
no caso, meu filho.

Num momento de inspiração, optei por fazer uma tentativa de 
contato (modo como chamamos as evocações) com entidades que 
consideramos nossas referências (comunicantes). O intuito foi saber 
se haveria o surgimento de vozes que responderiam uma pergunta 
específica.

Método aplicado 

O meio de pesquisa se divide em duas partes: material 
utilizado e pergunta elaborada.

Para o presente estudo foi utilizado: Gravador MARCA 
PANASONIC/ MODELO ( CASSETTE RECORDER RQ-L31). O 
Ruido de fundo utilizado foi o ruido branco (chiado) em ondas curtas, 
utilizando um rádio valvulado ano 1950 da marca Phillips sintonizado 
em 22MHZ .

O ambiente estava silencioso, pois só eu me encontrava na 
casa em um pequeno quarto que servia de laboratório caseiro, fechei 
as portas para tentar ao máximo diminuir o ruido externo numa tarde 
de sábado, em abril de 2002.

A pergunta elaborada foi: Alguém tem noticias do meu filho 
Leonardo? 
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Processo e elaboração:

Após ligar o radio me mantive por um momento em 
silêncio para iniciar a tentativa de contato . Foram 3 
tentativas de gravação cada uma durando em media 3 a 4 
minutos . Após cada tentativa a fita era rebobinada a fim 
de verificar se havia ou não obtido êxito. Mas foi na quarta 
tentativa que, ao rebobinar,  percebi um som de voz 
infantil.

Para verificar mais apuradamente a captação, 
transferi para o computador o áudio captado, utilizando 
como ferramenta de avaliação de audio,  um editor muito 
utilizado pelos experimentadores no fenômeno das vozes 
eletrônicas (Cool Edit pro 2.0). Este programa serve para 
que possamos  facilitar o entendimento da voz e da 
comunicação utilizando alguns recursos (caso seja 
necessário), tais como redução de ruído, amplificador etc.

Resultados 

Após leitura da gravação não se encontrou resposta 
específica à pergunta, isto é, algum espirito respondendo, 
mas sim uma voz de infantil dizendo: "Bem mãe, estou 
bem aqui.”, Neste caso a resposta passa a ser específica 
uma vez que o interesse era saber como ele estava.

Gravação da pesquisa: Clique para ouvir.

Discussão

Elaborar um raciocínio sobre os fenômenos eletrônicos de voz 
não é simples. Existem muitas variações de pensamentos críticos 
sobre este tema. Alguns céticos acreditam que o fenômeno não 
passa de uma coincidência de sinais captados pelas interferências 
de rádio. Essa hipótese é factível uma vez que variações de ondas 
eletromagnéticas possam interferir numa frequência aberta, mas 
mesmo assim não explicaria a resposta à pergunta elaborada. 

Outro ponto de crítica que perdura fortemente é a pareidolia, 
isto é, um engano por parte do cérebro humano em entender algo 
abstrato e tentar “transportá-lo” para um senso comum e lógico. 
Numa tentativa de verificar tal hipótese, enviei a gravação para um 
grupo de pessoas e aguardei o resultado da interpretação pessoal de 
cada um. Todos foram unanimes de que a voz se trata de uma voz 
infantil e todos foram unânimes em entender que a resposta se 
refere a algo sobre a afirmava “estar bem”.

Dentre as opções apresentadas, a coincidência seria a mais 
provável delas para explicar que o fenômeno não ocorre de fato, no 
entanto, este caso não é o único na TCI que demonstra resposta 
condizente, sendo assim, a coincidência teria que se repetir muitas 
vezes e de forma organizada para que atendesse as respostas das 
perguntas.

O resultado aqui demonstrado foi apenas uma experiência 
pessoal feita num laboratório caseiro, mas mesmo assim não deixou 
de cumprir certos requisitos que deixaram evidente o fenômeno. 

Conclusão

Este estudo evidenciou que o fenômeno eletrônico de voz 
ocorre de fato, colaborando com estudos de Anabela Cardoso 
(2012), onde a pesquisadora portuguesa fez testes controlados em 
laboratório e cabine acusticamente blindada, garantindo assim que 
interferências de rádio não atingissem o local. Este trabalho não 
encerra o assunto, mas sugere que se continuem investigações 
sérias sobre o tema e se procure descobrir como aprimorar a 
comunicação e tentar entender como a mesma pode ser prolongada, 
uma vez que os sinais são fracos e curtos. Recomendo que 
aprimoremos os métodos, tentando testar objetivamente a 
transcomunicação instrumental, para isto é possível que as 
perguntas elaboradas sejam previamente preparadas e 
correlacionadas com fatos objetivos, por exemplo: Existe uma caixa 
sobre esta mesa, o que há dentro dela?

Experimentos desse tipo, se elaborados por vários 
pesquisadores de transcomunicação, garantirão um grande avanço 
no meio científico.
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