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INTRODUÇÃO

Os resultados permitem apurar que 168 (83%) do total de

Através do transe mediúnico psicofónico – psicofonia é a
faculdade mediúnica através da qual Espíritos desencarnados se

DURAÇÃO DO ESCLARECIMENTO EM FUNÇÃO DO
GÉNERO DOS ESPÍRITOS COMUNICANTES

Espíritos atendidos (n=202) são do género masculino e que em
58% dos atendimentos o médium é do género feminino.

comunicam através da voz, normalmente com modificação da
expressão

corporal

–

os

Espíritos

desencarnados

em

FREQUÊNCIA DE GÉNEROS DOS ESPÍRITOS
COMUNICANTES (N = 202)

necessidade que se comunicam e são ajudados exibem
maioritariamente um perfil psicológico compatível com um dos
géneros.
Em contraponto, os tempos de atendimento aos Espíritos que se
manifestam nas reuniões mediúnicas variam invariavelmente
caso a caso, sendo difícil definir com segurança todos os fatores
que influenciam a duração do auxílio prestado.
Existe escassez de informação resultante de uma análise cujo

DURAÇÃO DO ESCLARECIMENTO EM FUNÇÃO DO
GÉNERO
DOS MÉDIUNS
APAGAR

ponto de partida são dados empíricos extraídos desta ou de
outras populações.

OBJETIVOS

FREQUÊNCIA DE GÉNEROS DOS MÉDIUNS

 Averiguar a presença de uma tendência para os Espíritos
atendidos

na

reunião

mediúnica

apresentarem

ENVOLVIDOS NA REUNIÃO MEDIÚNICA (N = 219)

mais

frequentemente um dos géneros.
 Relacionar o sexo dos médiuns com o perfil de género das
entidades

espirituais

necessitadas

de

auxílio

que

se

comunicaram através deles.
Estes resultados apontam para uma duração do esclarecimento
maior quando Espíritos do sexo masculino e médiuns do sexo

METODOLOGIA

feminino estão envolvidos na comunicação mediúnica.

Esta análise foi efetuada a partir de um grupo mediúnico situado

CONCLUSÕES

nos arredores da cidade do Porto, na região Norte de Portugal,
ao longo do ano de 2017.

GÉNERO DOS ESPÍRITOS QUE SE

Esta amostra evidencia que há uma desproporção acentuada

MANIFESTAM POR MÉDIUM (N = 202)

regularmente observada nos casos de transe mediúnico em que

Através de registos recolhidos das manifestações mediúnicas
habituais no grupo mediúnico em que os autores colaboram

os Espíritos comunicantes revelam preferencialmente um perfil

regularmente há vários anos, identificar e registar a posteriori

masculino, independentemente do género do médium.

através de um código numérico os médiuns em causa em cada
O género do Espírito comunicante não se correlaciona com o

manifestação e anotar caso a caso distintamente o perfil

género do médium envolvido no exercício mediúnico.

masculino ou feminino da entidade espiritual evidenciado no

É interessante observar que, nesta amostra, o esclarecimento

diálogo esclarecedor decorrente do transe mediúnico.

por meio de uma conversa fraterna demorou objetivamente
mais tempo perante a apresentação de Espíritos do género

RESULTADOS

masculino e de médiuns do género feminino.
As razões que podem levar a explicar este resultado, supondo

TABELA CRUZADA: GÉNERO DO MÉDIUM X
GÉNERO DO ESPÍRITO COMUNICANTE

que é um padrão regular em qualquer região do Globo, abrem

(APAGAR)

um debate de diversas hipóteses explicativas.
É importante que este trabalho possa ser replicado por um

Comparando a frequência relativa dos géneros dos Espíritos
atendidos por cada médium envolvido, destaca-se que um dos
Não são incluídos nesta tabela os 19 casos em que não foi possível identificar
o género do Espírito – todos ocorreram através de um médium do género
feminino.

médiuns

femininos

recebeu

um

padrão

de

Espíritos

semelhantes ao do médium masculino, com frequência a rondar
os 7% para os Espíritos femininos e 36-38% para os Espíritos
masculinos. A 2.ª médium recebeu um número de Espíritos

Veja a minientrevista

significativamente menor de ambos os sexos (4 e 18%),

sobre alguns aspetos

verificando-se um maior desequilíbrio de Espíritos masculinos.

deste poster

maior número de grupos mediúnicos e com maior número de
casos analisados, a fim de confirmar ou refutar estes resultados.
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