
INTRODUÇÃO

Freire e Silva (2015)[1] e Dantas e Fontana 

(2017)[2], apresentam estudos com a finalidade 

de avaliar aspectos mediúnicos e o potencial de 

magnetização das águas, apresentando, em suas 

avaliações preliminares, importantes aspectos a 

serem considerados em estudos subsequentes 

que venham tratar desta temática.

Ambos estudos utilizaram médiuns videntes com 

a finalidade primária de averiguar a capacidade 

de vidência através da alegada percepção visual 

de quais águas teriam passado ou não pelo pro-

cesso de magnetização.

OBJETIVO

O presente estudo almeja fazer uma avaliação 

probabilística dos resultados obtidos pelos 

médiuns de modo a qualificá-los sob a ótica do 

acaso, ou seja, verificar qual é o grau de dificul-

dade de obter-se, com seleções aleatórias das 

garrafas, resultados com a mesma probabilidade 

daqueles obtidos ou mais improváveis. É 

importante salientar que, com a finalidade de se 

ter uma abordagem mais conservadora, este es-

tudo não trata da possibilidade de haver ocorri-

do acertos da médium que foram classificados 

como erros em função de casos de falsas magne-

tizações, ou seja, não será analisado se, de fato, 

as águas estavam magnetizadas nem será questi-

onada a capacidade dos magnetizadores neste 

momento.
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RESUMO

O presente estudo analisa, de forma complementar, às pesquisas de Freire e Silva (2015) e Dantas e Fontana (2017). Os referidos estudos testa-

ram médiuns videntes para a identificação de amostras de água exposta ao passe espírita, comparadas com outras ditas “água neutra”. Ambos 

os estudos citados não aprofundam os resultados numa probabilística, no entanto avaliemos aqui uma análise detalhada das chances ao acaso e 

comparar os resultados com os apresentados. De um modo geral os acertos ficaram muito acima do acaso, isto é, embora existam poucas amos-

tragens (8 totais), os resultados de acertos ficaram expressivamente acima de qualquer chance da aleatoriedade (médium mais expressiva com 

valor de 0,00005% na classificação utilizada). Nosso resultado aponta para ratificar o entendimento e conclusão dos referidos pesquisadores.
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AMOSTRAGENS

Freire e Silva (2015) utilizaram uma amostra com 

10 garrafas, em que a médium acertou 8 estados 

de magnetização. Já Dantas e Fontana (2017) 

procederam com uma amostra composta por 7 

rodadas de 10 garrafas, obtendo no total 54 acer-

tos de 70. [3]

ANÁLISE PROBABILÍSTICA

Assumindo que a chance de acerto da magneti-

zação de cada garrafa aleatoriamente é de 50%, 

a função de probabilidade binomial[4] aplicada 

ao caso em questão resulta na seguinte tabela 

de probabilidade de acertos.

Tabela 1 – Probabilidade de acertos para uma distribuição binomial 

com n = 10 e p = 50%

Da Tabela 1 aduz-se diretamente que, ao tentar 

acertar as garrafas aleatoriamente, em 5,469% 

das vezes (ou uma a cada 18 tentativas, aproxi-

madamente) é esperado que se obtenha um re-

sultado tão bom quanto, ou melhor, ao obtido 

no estudo de Freire e Silva (2015), ou seja, resul-

tados com 8 ou mais acertos em 10 tentativas.

Já com a amostragem realizada por Dantas e 

Fontana (2017), em que há 7 rodadas de 10 ten-

tativas, a análise não é tão direta visto que, por 

exemplo, ter um perfil de acertos composto por 

{10,10,10,10,10,4,0} não deve ser avaliado como 

equivalente a um composto por {8,8,8,8,8,7,7}. 

Embora ambos resultem 54 acertos de 70, o pri-

meiro apresenta uma probabilidade de ocorrên-

cia de um em cada 5,6 quintilhão de vezes, en-

quanto o segundo ocorreria uma vez em cada 

444 milhões de vezes. Em outras palavras, a ocor-

rência do segundo caso, embora raríssima, é 

mais de 12 bilhões de vezes mais fácil de ocorrer 

que o primeiro. 

Similarmente à análise feita anteriormente para o 

estudo de Freire e Silva (2015), o que importa 

neste estudo não é a probabilidade de ocorrên-

cia do resultado em si, mas a probabilidade de 

ocorrência de qualquer resultado pelo menos 

tão difícil quanto. Isto posto, devemos somar a 

probabilidade da ocorrência de todo resultado 

possível que seja igual ou melhor ao resultado 

obtido pelo médium vidente.

Neste ponto temos uma pergunta não trivial a 

ser respondia. Qual critério classifica um resulta-

do como melhor ou pior que o outro? Neste estu-

do vamos apresentar duas abordagens para res-

ponder esta pergunta:

 1. Um resultado é melhor que o outro 

se a probabilidade absoluta dele ocorrer for me-

29

Probabilidade*de*acertos

P(0) 0,098%

P(1) 0,977%

P(2) 4,395%

P(3) 11,719%

P(4) 20,508%

P(5) 24,609%

P(6) 20,508%

P(7) 11,719%

P(8) 4,395%

P(9) 0,977%

P(10) 0,098%
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 [3] Acertos por rodada no estudo de Dantas e Fontana (2017): {8,8,6,6,6,10,10}

 [4] A função de probabilidade binomial nos traz a probabilidade de se obter K acertos em N tentativas para uma probabilidade P de acerto de cada tentativa.



nor que a probabilidade absoluta do outro. Nes-

t a a b o r d a g e m u m r e s u l t a d o c o m o 

{0,0,0,0,10,10,10} é melhor que um resultado 

como {9,9,9,9,9,9,9}. Notadamente, o primeiro 

caso é mais raro de ocorrer que o segundo, mas 

não é claro que para o estudo em tela o primeiro 

resultado seja realmente preferível ao segundo. 

Em outras palavras, um médium que erre tudo 

nas primeiras 4 tentativas e acerte tudo nas últi-

mas três está sendo mais acura-

do do que um médium que acer-

te 90% em todas as tentativas? 

Visando tratar estes casos dú-

bios procedemos, adicionalmen-

te, à análise com a segunda 

abordagem.

 2. Um resultado é me-

lhor que o outro se a probabili-

dade ponderada de ocorrência 

for menor que a probabilidade 

ponderada do outro – a ponde-

ração é feita de acordo com cri-

tério estabelecido adiante. Nes-

ta abordagem o erro é penaliza-

do independentemente de quão 

raro seja.

Para fins de simplificação, chamaremos, no decor-

rer deste estudo, a primeira abordagem de abor-

dagem absoluta e a segunda de abordagem pon-

derada.

O critério adotado aqui para a abordagem pon-

derada é feito associando cada nível K[5] de acer-

tos à probabilidade de se obter aquela quantida-

de de acertos ou mais. Assim, temos a Tabela 2.

Ao aplicar esta tabela de probabilidade a um re-

sultado qualquer estamos tornando os resulta-

dos mais altos mais raros do que os resultados 

mais baixos na proporção das probabilidades da 

Tabela 1.

O número que resulta da aplicação desta tabela 

não tem uma interpretação direta, ele serve uni-

camente com o objetivo de ranquear as diferen-

tes possibilidades de composi-

ções de resultados. Este número 

classificatório está compreendido 

entre 0 e 1. A fim de exemplifica-

ção, um resultado {0,0,0,0,0,0,0} 

na abordagem ponderada gera-

ria uma probabilidade ponderada 

de 1 (ou 100%), o que significaria 

dizer que qualquer resultado dife-

rente seria melhor. Em contrapar-

t i d a , u m r e s u l t a d o 

{10,10,10,10,10,10,10} geraria 

uma probabilidade ponderada 

que tende a zero e, consequente-

mente, nenhum outro resultado 

pode ser melhor.

METODOLOGIA COMPUTACIONAL

Com o objetivo de avaliar o quão improvável é 

atingir o resultado da médium no estudo de Dan-

tas e Fontana (2017), procedemos, com o auxílio 

de recursos computacionais [6], à mensuração da 

probabilidade de todos os resultados possíveis.

O número de combinações de erros e acertos 

em 7 rodadas de 10 garrafas gera 19.487.171 re-

sultados possíveis.
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Probabilidade*de*acertos

P(0*ou*mais) 100,000%

P(1*ou*mais) 99,902%

P(2*ou*mais) 98,926%

P(3*ou*mais) 94,531%

P(4*ou*mais) 82,813%

P(5*ou*mais) 62,305%

P(6*ou*mais) 37,695%

P(7*ou*mais) 17,188%

P(8*ou*mais) 5,469%

P(9*ou*mais) 1,074%

P(10) 0,098%

Tabela 2 – Probabilidade de K ou mais acer-
tos para uma distribuição binomial

 com n = 10 e p = 50%
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[5] K é qualquer número entre 0 e 10.

[6] Algoritmo produzido em Python com finalidade exclusiva para este estudo. Para maiores detalhes entrar em contato com o autor.



Aplicando-se as probabilidades da Tabela 1 para 

a abordagem absoluta e a Tabela 2 para a abor-

dagem ponderada a cada um destes milhões 

possíveis resultados e comparando-se com a apli-

cação das mesmas tabelas aos resultados da 

médium, fazemos a seleção de quais resultados 

são melhores do que os atingidos por ela.

Consequentemente, os resultados probabilísti-

cos que são considerados melhores que o resul-

tado da médium são aqueles inferiores a 1 sobre 

62,9 bilhões[7] para a abordagem absoluta e os 

inferiores a 1 sobre 6,5 bilhões[8] para a aborda-

gem ponderada.

Ressaltamos que a abordagem ponderada evita 

que resultados como {9;7;3;2;6;3;5} tenham a 

m e s m a v a l o r i z a ç ã o q u e o r e s u l t a d o 

{9;7;7;8;6;7;5}. Notadamente, o último tem um 

viés para o acerto muito superior ao primeiro.

RESULTADO

Após a seleção do grupo de resultados melhores 

que o resultado da médium, e após aplicar as 

probabilidades apresentadas na Tabela 1 para 

cada resultado, temos os resultados da Tabela 3 

adiante.

Com a finalidade de comparar os resultados da 

médium com o resultado de outras pessoas fa-

zendo adivinhação, foi requisitado a 10 colabora-

dores, que não participaram do estudo de Dan-

tas e Fontana (2017), que fizessem chutes simu-

lando a adivinhação de quais das 10 garrafas teri-

am sido magnetizadas em 7 rodadas, objetivan-

do gerar um resultado aleatório feito por pesso-

as. Optou-se por fazer isso, em detrimento da 

geração por algoritmo computacional, para evi-

tar a pseudo-aleatoriedade dos programas de 

computador.

A mesma análise que gerou os resultados da Ta-

bela 3 foi feita com os resultados de todos os co-

laboradores, gerando o resultado da Tabela 4 

(página seguinte).

Vale ressaltar que o resultado obtido pelo Cola-

borador 1 (9,7,7,8,6,7,5) apresentou-se bastante 

inesperado dado que se espera que, com os chu-

tes aleatórios, os acertos gravitem em torno de 5 

(para cima e para baixo). No entanto, após a aná-

lise dos resultados apresentados na Tabela 4, fica 

evidente que, embora a probabilidade de ocor-

rência do resultado do Colaborador 1 seja muito 

baixa, ainda assim a chance de ocorrência do re-
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[7] Abordagem absoluta: 0,00000000158848535520624% ou 1 em 62.953.051.265 aproximadamente.

[8] Abordagem ponderada: 0,0000000152770067858622% ou 1 em 6.545.784.878 aproximadamente. Resultado obtido através da operação: 

Abordagem*
absoluta

Abordagem*
ponderada

Quan2dade*de*resultados*
melhores*ou*iguais*ao*da*médium 8.590.152 741.316

Probabilidade*de*se*obter*um*dos*
resultados*melhores*ou*iguais

0,00208% 0,00005%

(1*em*48.003) (1*em*1.983.411)

Tabela 3 – Quantidade de resultados selecionados e probabilidade de obter-se aleatoriamente um resultado tão favorá-

vel quanto ou melhor ao da médium de acordo com a abordagem



sultado da médium é vastamente inferior, inde-

pendentemente da abordagem utilizada.

CONCLUSÃO

A probabilidade apresentada no estudo de Frei-

re e Silva (2015), embora favorável à hipótese 

espírita de magnetização da água, não apresenta 

robustez estatística para afastar a hipótese de 

adivinhação baseada na sorte. Não obstante esta 

fragilidade, o resultado está em consonância 

com o resultado obtido por Dantas e Fontana 

(2017).

Os resultados baseados no estudo de Dantas e 

Fontana (2017), apresentados na Tabela 3, e as 

comparações com resultados ordinários de pes-

soas fazendo adivinhações aleatórias apresenta-

das na Tabela 4 demonstram que, independente-

mente da abordagem de classificação adotada e 

a despeito das dificuldades de um estudo desta 

natureza apresentadas por Dantas e Fontana 

(2017), a chance de se obter aleatoriamente um 

resultado com probabilidade de ocorrência tão 

baixa quanto o apresentado pela médium é nota-

velmente pequena. Isto implica dizer que há for-

te evidência a favor da veracidade da percepção 

da magnetização pela médium em detrimento 

de um argumento de mera casualidade.
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Indivíduo Acertos/por/rodada

Abordagem/absoluta Abordagem/ponderada

Probabilidade
Quan8dade/de/
resultados/

melhores/ou/iguais
Probabilidade

Quan8dade/de/
resultados/
melhores/ou/

iguais

Médium [8,*8,*6,*6,*6,*10,*10]
0,00208%*(1*em*

48.003) 8.590.152 0,00005%*(1*em*1.983.411) 741.316

Colaborador*1 [9,*7,*7,*8,*6,*7,*5] 3,14578%*(1*em*32) 18.051.956 0,13446%*(1*em*744) 5.809.849

Colaborador*2 [5,*7,*7,*5,*3,*1,*6] 10,50795%*(1*em*9,5) 18.859.448 39,92027%*(1*em*2,5) 16.322.878

Colaborador*3 [6,*6,*5,*7,*4,*6,*7] 72,24916%*(1*em*1,4) 19.462.752 18,3273%*(1*em*5,5) 14.619.175

Colaborador*4 [5,*6,*3,*6,*1,*8,*7] 4,88119%*(1*em*20,5) 18.386.332 17,77944%*(1*em*5,6) 14.580.374

Colaborador*5 [6,*6,*8,*8,*5,*6,*6] 26,95696%*(1*em*3,7) 19.253.606 2,66065%*(1*em*37,6) 10.595.344

Colaborador*6 [6,*7,*7,*5,*2,*7,*4] 26,32234%*(1*em*3,8) 19.246.046 20,10541%*(1*em*5,0) 14.825.570

Colaborador*7 [6,*6,*5,*6,*4,*7,*6] 85,14243%*(1*em*1,2) 19.478.278 27,33452%*(1*em*3,7) 15.475.276

Colaborador*8 [7,*5,*5,*3,*4,*9,*7] 10,50795%*(1*em*9,5) 18.859.448 5,1366%*(1*em*19,5) 11.856.380

Colaborador*9 [7,*6,*4,*7,*6,*7,*4] 52,7182%*(1*em*1,9) 19.417.392 13,98483%*(1*em*7,2) 14.029.096

Colaborador*
10 [4,*6,*8,*5,*6,*9,*6] 10,11913%*(1*em*9,9) 18.839.288 1,47872%*(1*em*67,6) 9.449.654

Tabela 4 – Quantidade de resultados selecionados e probabilidade para os resultados da médium e dos colaboradores
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