
Os fundamentos 
biopsicológicos da 

mediunidade: revisão da 
literatura e sugestões de 

pesquisas futuras 

Adilson J. de Assis

“Não existe uma ciência da alma sem uma base 
metafísica e sem remédios espirituais à sua 
disposição” 

Firthjof Schuon



2

SUMÁRIO

● Introdução
● Mediunidade segundo Kardec
● A mediunidade vista por alguns pioneiros da 

área mental
● Mediunidade: mecanismos
● Mediunidade: neurofisiologia
● Considerações finais



3

SUMÁRIO

● Introdução
● Mediunidade segundo Kardec
● A mediunidade vista por alguns pioneiros da área 

mental
● Mediunidade: mecanismos
● Mediunidade: neurofisiologia
● Considerações finais



4

Os fundamentos biopsicológicos da 
mediunidade

Biopsicologia = A psicologia biológica, também conhecida 
como Neurociência Comportamental, biopsicologia ou 
Psicobiologia é a aplicação dos princípios da biologia para o 
estudo fisiológico, genético, e dos mecanismos do 
desenvolvimento que afetam o comportamento, dos seres 
humanos e de outros animais. É tipicamente investigada ao 
nível de neurônios, neurotransmissores, hormônios do 
sistema nervoso central e dos processos evolutivos e de 
desenvolvimento que fundamentam o comportamento normal e 
anormal.

WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2016.
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Mediunidade segundo Kardec

No Vocabulário Espírita que forma o capítulo 32 de O 
Livro dos Médiuns Kardec dá como sinônimos os termos 
mediunidade e medianimidade, definindo-os com “a 
faculdade dos médiuns”. Quanto à palavra médium, 
Kardec explicita o seu significado em várias passagens de 
suas obras, como por exemplo nesse mesmo Vocabulário, 
onde se encontra esta definição sucinta:

MÉDIUM. (do latim, medium, meio, intermediário). 
Pessoa que pode servir de intermediário entre os Espíritos 
e os homens.
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Mediunidade segundo Kardec

A palavra médium comporta duas acepções distintas, 
expressas com clareza na Revue Spirite: 

Acepção ampla:

“Qualquer pessoa apta a receber ou a transmitir 
comunicações dos Espíritos é, por isso mesmo, médium, 
quaisquer que sejam o modo empregado e o grau de 
desenvolvimento da faculdade, desde a simples influência 
oculta até à produção dos mais insólitos fenômenos.”

[Revue Spirite, 1859, p. 33; L’Obsession, p. 87. 
O Livro dos Médiuns, § 159]
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Mediunidade segundo Kardec

A palavra médium comporta duas acepções distintas, 
expressas com clareza na Revue Spirite: 

Acepção restrita:

“Em seu uso ordinário, todavia, esse termo tem uma aplicação 
mais restrita, aplicando-se às pessoas dotadas de um poder 
mediador suficientemente grande, seja para a produção de 
efeitos físicos, seja para transmitir o pensamento dos Espíritos 
pela escrita ou pela palavra.”

[Revue Spirite, 1859, p. 33; L’Obsession, p. 87. 
O Livro dos Médiuns, § 159]
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Mediunidade segundo Kardec

Acepção ampla:

● “todos [os homens] são quase 
médiuns”, parágrafo 159 de O Livro 
dos Médiuns

● Todos somos passíveis de receber a 
influência dos Espíritos, Q. 459 de O 
Livro dos Espíritos
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Mediunidade segundo Kardec

O desenvolvimento da mediunidade guarda proporção com o 
desenvolvimento moral dos médiuns?

“Não; a faculdade propriamente dita prende-se ao 
organismo; independe do moral. O mesmo, porém, não se 
dá com o seu uso, que pode ser bom ou mau, conforme as 
qualidades do médium.”

O Livro dos Médiuns, § 226



11

Mediunidade segundo Kardec

“essa faculdade depende de uma disposição orgânica 
especial, suscetível de desenvolvimento.

Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, 1859

Têm-se visto pessoas inteiramentre incrédulas ficarem 
espantadas de escrever [mediunicamente] a seu mau grado, 
enquanto que crentes sinceros não o conseguem, o que prova 
que esta faculdade se prende a uma disposição orgânica.

O Livro dos Médiuns, § 209
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Mediunidade segundo Kardec

RESUMINDO:

A mediunidade é a faculdade especial que certas pessoas 
possuem para servir de intermediárias entre os Espíritos e os 
homens. Ela tem origem orgânica, e independe:

• da condição moral do médium;

• de suas crenças;

• de seu desenvolvimento intelectual.
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Mediunidade segundo Kardec

“Não há senão um único meio de constatar [a existência da 
faculdade mediúnica em alguém]: a experimentação.”

O Livro dos Médiuns, § 200

Caráter espontâneo da faculdade mediúnica: “Se os 
rudimentos da faculdade [mediúnica] não existem, nada fará 
que apareçam [...].”

O Livro dos Médiuns, § 208
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Mediunidade segundo Kardec

“O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais 
ou menos expansível do perispírito do médium e da maior ou menor 
facilidade da sua assimilação pelo dos Espíritos; depende, portanto, do 
organismo e pode ser desenvolvida quando exista o princípio; não 
pode, porém, ser adquirida quando o princípio não exista.”

Obras Póstumas (§ 6, n. 34), “Manifestações dos Espíritos”

“Em erro grave incorre quem queira forçar a todo custo o 
desenvolvimento de uma faculdade que não possua. […] Quando existe 
o princípio, o gérmen de uma faculdade, esta se manifesta sempre por 
sinais inequívocos.”

O Livro dos Médiuns, § 198
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A mediunidade vista por alguns
pioneiros da área mental

 

Rev. Psiq. Clin. 31 (3); 132-141, 2004
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A mediunidade vista por alguns
pioneiros da área mental

 

● Pierre Janet e Sigmund Freud associaram mediunidade com 
psicopatologia e a uma origem exclusiva no inconsciente 
pessoal; não há a participação de qualquer faculdade paranormal. 

● Jung e William James aceitavam a possibilidade de um caráter 
não-patológico e uma origem no inconsciente pessoal, mas sem 
excluírem em definitivo a real atuação de um espírito 
desencarnado; reforçam a necessidade de maiores estudos.

● Frederic Myers associou a mediunidade a um desenvolvimento 
superior da personalidade e tendo como causa um misto entre o 
inconsciente, a telepatia e ação de espíritos desencarnados.

causas da mediunidade e sua relação com 
psicopatologia 
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Mediunidade: mecanismos

“O fluido perispirítico é o agente de todos os fenômenos 
espíritas, que só se podem produzir pela ação recíproca dos 
fluidos que emitem o médium e o Espírito. O 
desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da 
natureza mais ou menos expansível do perispírito do 
médium e da maior ou menor facilidade da sua 
assimilação pelo dos Espíritos.”

Kardec, Obras Póstumas (§ 6, n. 34), “Manifestações dos Espíritos”
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Mediunidade: mecanismos

“As relações entre os Espíritos e os médiuns se estabelecem 
por meio dos respectivos perispíritos, dependendo a facilidade 
dessas relações do grau de afinidade existente entre os dois 
fluidos. Alguns há que se combinam facilmente, enquanto 
outros se repelem, donde se segue que não basta ser médium 
para que uma pessoa se comunique indistintamente com 
todos os Espíritos. Há médiuns que só com certos Espíritos 
podem comunicar-se ou com Espíritos de certas categorias, e 
outros que não o podem a não ser pela transmissão do 
pensamento, sem qualquer manifestação exterior.”

Kardec, Obras Póstumas (§ 6, n. 35), “Manifestações dos Espíritos”
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Mediunidade: mecanismos

“Consolidadas semelhantes relações com o Plano Espiritual 
[...], começaram na Terra os movimentos de mediunidade 
espontânea, porquanto os encarnados que demonstrassem 
capacidades mediúnicas mais evidentes, pela comunhão 
menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo 
espiritual, em certas regiões do campo somático, passaram 
das observações durante o sono às da vigília, a princípio 
fragmentárias, mas acentuáveis com o tempo [...].”

André Luiz, Evolução em Dois Mundos, capítulo 17, item “Mediunidade 
espontânea”
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Mediunidade: mecanismos

“Quanto menos densos os elos de 
ligação entre os implementos físicos 
e espirituais, nos órgãos da visão, 
mais amplas as possibilidades na 
clarividência, prevalecendo as 
mesmas normas para a clariaudiência 
e modalidades outras, no intercâmbio 
entre as duas esferas [...].”

André Luiz, Evolução em Dois Mundos, capítulo 17, 
item “Mediunidade espontânea”
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Mediunidade: mecanismos

“O Espírito que se comunica por um médium transmite 
diretamente o seu pensamento, ou este tem por intermediário 
o Espírito do médium?

'É o Espírito do médium que é o intérprete, porque está 
ligado ao corpo que serve para falar e por ser necessária uma 
cadeia entre vós e os Espíritos que se comunicam, como é 
preciso um fio elétrico para comunicar à grande distância uma 
notícia e, na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que a 
receba e transmita.”

Kardec, O Livro dos Médiuns, § 223

O Espírito do médium NÃO “sai” e NÃO “dá 
lugar” ao Espírito  comunicante
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Mediunidade: mecanismos

“Energia viva, o pensamento 
desloca, em torno de nós, forças 
sutis, construindo paisagens ou 
formas e criando centros 
magnéticos ou ondas, com os quais 
emitimos a nossa atuação ou 
recebemos a atuação dos outros.”

Emmanuel, Roteiro
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Mediunidade: mecanismos

RESUMINDO:

● O perispírito desempenha papel essencial em todos os 
processos mediúnicos.

● A faculdade mediúnica liga-se à possibilidade de o perispírito 
desvincular-se parcialmente do corpo físico durante a vigília.

● A comunicação não se efetiva sem que haja sintonia entre os 
perispíritos do médium e do Espírito.

● A comunicação espiritual, ainda que de efeitos físicos, sempre 
passa pelo Espírito do médium. 

predisposição orgânica – perispírito – fluidos – 
médium/intérprete – afinidade/sintonia
– FUNDAMENTOS BIOPSICOLÓGICOS –
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Mediunidade: neurofisiologia

Jayme Cerviño, Além do Inconsciente

Jayme Cerviño, baseando-se em estudos clássicos 
da psicologia experimental, na neurofisiologia e nas 
investigações sobre os fenômenos espíritas, define o 
transe:
● em termos psicológicos = estado de baixa 

tensão psíquica + estreitamento do campo da 
consciência +  dissociação [uma área mais ou menos 
extensa do cérebro age desvinculada da consciência “normal”]

● em termos neurofisiológicos = inibição do 
córtex cerebral com liberação das estruturas 
subcorticais que passam a reger a atividade 
nervosa superior, provocado por fatores químicos 
endógenos ou exógenos
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Mediunidade: neurofisiologia

Jayme Cerviño, Além do Inconsciente

Hipótese:
Após a inibição do córtex cerebral, com 
liberação das estruturas subcorticais, dos 
psico-receptores subcorticais originam-se 
influxos nervosos que atingem o córtex e 
seguem a via motora (psicofonia, psicografia 
etc) ou a via sensorial (visões, vozes etc) ou 
ainda emergem na consciência sob a forma 
de intuições.

Ativação dos centros subcorticais: evidenciada pelas alterações 
neurovegetativas: congestão ou palidez facial, taquicardia, sudorese 
etc.
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Mediunidade: neurofisiologia

Jayme Cerviño, Além do Inconsciente
[estudos clássicos da psicologia experimental, 

neurofisiologia, investigações sobre os fenômenos 
espíritas]

o córtex cerebral 
corresponde à parte mais 

externa desse órgão, e 
coordena a inteligência, 

os sentidos, os
reflexos condicionados ou 

adquiridos
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Mediunidade: neurofisiologia

Jayme Cerviño, Além do Inconsciente

o subcórtex inclui vários órgãos da 
base do encéfalo – tálamo, 

hipotálamo,
cerebelo – é a sede dos reflexos 

incondicionados ou inatos: 
instintos, atividades fisiológicas e  

emoções.
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Mediunidade: neurofisiologia

No Yoga dá-se uma importância muito grande ao sistema 
endócrino, em especial à pineal, à pituitária, à tireoide e ao 
timo:
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“Através dos séculos, os iogues desenvolveram várias práticas 
físicas e mentais – técnicas de meditação e asanas, como a 
Postura do Coelho (Shashaungasana) – projetadas para 
estimular a glândula pineal e desse modo induzir estados 
de consciência mais sutis. Na Postura do Coelho, o topo da 
cabeça é pressionado contra o solo, e isso massageia a glândula 
pineal. Dessa forma, a produção de melatonina aumenta e a de 
seratonina diminui gradualmente.” 

Mediunidade: neurofisiologia

Yoga para a saúde integral, Dra. 
Susan Andrews, p. 17

“A interiorização da 
consciência, é aspecto 
básico do transe”. Além do 
inconsciente, Jayme Cerviño
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Outra área que recebe muita atenção dos yogues, é a 
psicoacústica, com ênfase na repetição de “palavras sagradas” 
ou mantras (Sânscrito = man:mente + tra:controle)

O mantra mais conhecido é o “OM”, mas vários outros contém 
muitas palavras de igual sonoridade, que quando entoadas, 
criam uma vibração no interior do cérebro, devido à 
ressonância de sílabas nasais na caixa acústica craniana. 
Segundo os yogues, a finalidade destes mantras é ativar a 
pineal! 

Mediunidade: neurofisiologia

Gurjar, A. A., Ladhake, S. A., Thakare, A. P. Analysis Of Acoustic 
of “OM” Chant To Study It’s Effect on Nervous System, 

IJCSNS International Journal of Computer Science and Network 
Security, vol. 9 Nº. 1, 2009

Anand, H. Effect of meditation ('OM' chanting) on alpha EEG 
and galvanic skin response: Measurement of an altered state 

of consciousness, Indian Journal of Positive Psychology 5.3 
(Sep 2014): 255-259.
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“Uma série de resultados são apresentados para a prática do 
samyama. A cada resultado está associada uma força ou 
habilidade psíquica, chamada siddhi. Todos os siddhis são 
meros indicadores de transformações interiores obtidas 
pelo exercício da meditação intensa (samyama). A meditação 
é a integração da mente do yoguim ao objeto de sua 
meditação.”

Mediunidade: neurofisiologia

Comentário do Cap. 3, Os Yogasutras 
de Patañjali, traduzidos do sânscrito e 

comentados por Carlos Eduardo G. 
Barbosa

Autobiografia de um Yogue de Yogananda: O livro 
relata os poderes iogues de ressuscitar os mortos, ver 
através de paredes, curar doenças terminais, 
materializar perfumes e objetos, além de descrever a 
trajetória de estudos e meditação do autor
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“...segundo o grande yogue Yogananda, o bulbo raquidiano é 
considerado pelos orientais como sendo “The mouth of 
God”, especialmente na altura do quarto ventrículo, e seria 
a principal porta de entrada da energia espiritual, essencial à 
manutenção da atividade orgânica, e denominada prana.”

“Privado dos segmentos superiores do encéfalo, mas possuindo 
ainda o bulbo, o animal pode sobreviver longo tempo. Privado 
do bulbo, morre imediatamente.” [trecho de um livro de 
anatomia]

Mediunidade: neurofisiologia

Psiquiatria e mediunismo, Leopoldo 
Balduíno, FEB.
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“Esse sistema citado por Chusid pode ser estimulado globalmente 
pela estimulação de todos os sentidos periféricos. O grande psicólogo 
William James cita exemplos de transe onde ocorre o bloqueio de 
toda estimulação sensorial exterior. Os grandes yogues citam 
estados semelhantes, e, entre os grandes místicos espanhóis, Santa 
Tereza denomina esse estado como 'oração de quietude'”.

Tantra Yoga: 1ª lição – Iishvara 
Pranidhana : Bhuta shuddhi → ásana 
shuddhi → citta shuddhi → Dhyana
                                           (meditação) 

Mediunidade: neurofisiologia

Psiquiatria e mediunismo, Leopoldo 
Balduíno, FEB.

Mito de Orfeu e Eurídice (descida 
ao Hades) → orfismo
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Mediunidade: neurofisiologia

Até em torno de 2010 havia disponível: 
 estudos de caráter especulativo, como o livro de Jaime Cerviño, 
publicado pela FEB (Além do inconsciente), 
1) os ensaios de Jorge Andréa ou 
2) as descrições feitas por espíritos, pela via mediúnica, como 

os trabalhos de André Luiz (Missionários da luz, Nos domínios 
da mediunidade).

3) os relatos de místicos e estudiosos [orientalistas] → Adilson
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Mediunidade: neurofisiologia

Rev. Psiq. Clin. 2013; 40(6):225-32
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Mediunidade: neurofisiologia

Rev. Psiq. Clin. 2013; 40(6):225-32
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Mediunidade: neurofisiologia

Rev. Psiq. Clin. 2013; 40(6):225-32

CONCLUSÕES DO ARTIGO:

● Até agora, os estudos neurofuncionais sobre experiências 
religiosas não focaram especificamente a questão 
“comunicação espiritual”

● Resultados preliminares [próximo artigo] sugerem a 
continuidade e extensão dessa nascente e frutífera linha de 
pesquisa

● Essa nova linha de pesquisa precisa seguir de mãos dadas com 
a formulação de hipóteses que cubram uma larga gama de 
fenômenos mediúnicos e supostas manifestações espirituais.
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Mediunidade: neurofisiologia

PLOS ONE, November 2012, Volume 7, Issue 11, e49360
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Mediunidade: neurofisiologia

PLOS ONE, November 2012, Volume 7, Issue 11, e49360

CONCLUSÕES DO ARTIGO:

● Psicografia: foram investigados 10 médiuns a fim de verificar 
potenciais associações com alterações específicas na atividade 
cerebral

● 5 mais experientes e 5 menos experientes, todos com entre 15 e 47 
anos de prática mediúnica

● Técnica: tomografia computadorizada por emissão de fóton único 
(SPECT) durante trase e vigília

● As pontuações médias de complexidade do conteúdo da psicografia 
foram maiores do que aquelas para a escrita de controle (vigília)
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Mediunidade: neurofisiologia

PLOS ONE, November 2012, Volume 7, Issue 11, e49360

● Primeiro passo para a compreensão dos mecanismos neurais envolvidos 
na dissociação não patológica

● Alterações de fluxo sanguíneo dos médiuns diferiam entre experientes e 
menos experientes e destacam a diversidade do fenômeno dissociativo 
em indivíduos saudáveis

● Futuras pesquisas deveriam abordar critérios de distinção entre expressões 
dissociativas saudáveis e patológicas no âmbito da mediunidade
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Mediunidade: neurofisiologia

Cahn, B. R., & Polich, J. Meditation States and Traits: EEG, 
ERP, and Neuroimaging Studies. Psychological Bulletin
2006, Vol. 132, No. 2, 180 –211

● Conclusões estão em acordo com o que ocorre no cérebro 
de meditadores de diferentes formas de meditação, de 
acordo com o artigo de revisão abaixo:
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Mediunidade: neurofisiologia

Neuroendocrinology Letters, v. 34, n. 8, 2013
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Mediunidade: neurofisiologia

Neuroendocrinology Letters, v. 34, n. 8, 2013
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Mediunidade: neurofisiologia

Neuroendocrinology Letters, v. 34, n. 8, 2013

Os temas relacionados com a glândula pineal foram: 

● saúde mental;

● função reprodutiva;

● Endocrinologia

● relação com a atividade física

● conexão espiritual

● crítica à teoria de que o órgão não exerce nenhuma função e 

● descrição de um hormônio secretado pela glândula 
(presumivelmente aludindo à melatonina, isolada 13 anos mais 
tarde, em 1958).
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Mediunidade: neurofisiologia

Neuroendocrinology Letters, v. 34, n. 8, 2013

● O pano de fundo histórico para cada tema foi delineado, 
juntamente com as teorias presentes nos livros espíritas e 
na literatura científica relevante. 

● O artigo apresenta uma análise do conhecimento que a 
comunidade científica pode adquirir a partir da história da 
humanidade e da própria ciência.

● O processo de formulação de hipóteses e as teorias 
científicas podem se beneficiar de aspectos culturais da 
civilização, considerando textos não oficiais do cânone 
científico e teorias apresentadas nestes.
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Mediunidade: neurofisiologia

Neuroendocrinology Letters, v. 34, n. 8, 2013

A análise do conteúdo das informações revelaram que o autor 
resumiu a importância da glândula pineal em seis itens 
principais, observando que: 
(a) é responsável por governar o mundo das emoções; 
(b) mantém o controle sobre todo o sistema endócrino-gonadal; 
(c) comanda os poderes subconscientes sob a direta 
determinação da vontade; 
(d) supre todas as áreas de armazenamento autônomas dos 
órgãos com "energia psíquica"; 
(e) é a glândula da vida mental; e 
(f) tem função primordial no fenômeno da mediunidade e 
conexão espiritual.
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Mediunidade: neurofisiologia

*Mazzucchelli et al. The melatonin receptor in the human brain. 
Molecular Brain Research, 39(1996) 117-126.

O Prof. Dr. Décio Iandoli Jr. da AME-Santos, na palestra 
Neurofisiologia da Mediunidade promovida pela AME-DF e 
AME-BR, durante o seminário “Estudando a Mediunidade”, 
adota como hipótese de trabalho que a mediunidade está 
associada à ação da pineal, agindo sobre o tálamo, que 
coordena uma resposta (ele exerce um papel receptor, 
centralizador e seletor das informações sensitivas que se 
dirigem ao cérebro); entretanto, o tálamo tem poucos 
receptores para melatonina, comparado à outras regiões do 
cérebro (1º Cerebelo, 2º Córtex Occipital, 3º Córtex parietal, 
4º Córtex Temporal, 5º Tálamo, 6º Córtex Frontal, 7º 
Hipocampo*). 
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Mediunidade: neurofisiologia

O assunto é complexo e ainda merece muito estudo e
muitas discussões.

Como a melatonina tem um efeito sedativo sobre o SNC, sendo 
uma moduladora neural:

● + receptores = ↓grau de consciência

● - receptores = ↑grau de interferência (animismo)

Se a melatonina não é indutora do transe mediúnico, qual 
substância seria?

Dimetiltriptamina (DMT)

• Ayahuasca

• Psicodisléptico ou psicodélico

• Produzido na pineal (?)
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Mediunidade: neurofisiologia

BASTOS JÚNIOR, M. A. V., Melatonina e catecolaminas plasmáticas, 
atividade elétrica cerebral e atividade autonômica cardíaca durante 
experiências anômalas em um contexto religioso, Dissertação de 
Mestrado, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2016

● Objetivo: investigar correlatos fisiológicos durante vivências 
dissociativas não patológicas em vinte médiuns Espíritas experientes, 
do sexo feminino, comparados com vinte participantes controles, não 
médiuns, do sexo feminino, no mesmo contexto religioso.

● Mediram-se: potências espectrais eletroencefalográficas (EEG) em 
eletrodos frontais (nas bandas de frequência teta, alfa e beta), 
coerências eletrocorticais inter-regionais e parâmetros de 
variabilidade da frequência cardíaca (VFC) em três momentos: antes, 
durante e após a comunicação mediúnica.
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Mediunidade: neurofisiologia

● Mediram-se: níveis plasmáticos de hormônios e substâncias 
neuroativas, bem como sinais vitais, em dois momentos: antes e 
imediatamente após a comunicação mediúnica.

● Conclusões: as médiuns tiveram aumentos significativamente 
maiores na frequência cardíaca e nos níveis plasmáticos de 
noradrenalina, hormônio tireo-estimulante (TSH), prolactina e 
creatina-fosfoquinase (CPK), comparadas com o grupo controle.

● No EEG, as médiuns tiveram maiores potências beta em alguns 
eletrodos em todas as fases do experimento, maior potência teta em 
um eletrodo durante a comunicação e maior potência alfa em um 
eletrodo após a comunicação.

BASTOS JÚNIOR, M. A. V., Melatonina e catecolaminas plasmáticas, atividade elétrica 
cerebral e atividade autonômica cardíaca durante experiências anômalas em um 

contexto religioso, Dissertação de Mestrado, UFMS, 2016
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Mediunidade: neurofisiologia

● Além disso, durante a comunicação, as médiuns apresentaram um 
deslocamento significativo do sistema nervoso autônomo a favor da 
atividade simpática, comparado com um deslocamento a favor da 
atividade parassimpática (entre outros sinais de relaxamento, como em 
um estado meditativo) no grupo controle.

● Não foi observado efeito de grupo significativo para a melatonina, para 
as coerências eletrocorticais inter-regionais ou para os parâmetros de 
VFC de períodos amostrais analisados uma hora antes e uma hora após 
a comunicação (resultados falam contra a hipótese da elevação da 
melatonina ser um correlato necessário das experiências mediúnicas).

● Achados dão suporte adicional aos conceitos de que dissociação 
patológica e não patológica podem ter implicações fisiológicas 
diferentes

BASTOS JÚNIOR, M. A. V., Melatonina e catecolaminas plasmáticas, atividade elétrica 
cerebral e atividade autonômica cardíaca durante experiências anômalas em um 

contexto religioso, Dissertação de Mestrado, UFMS, 2016
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“A Psicofarmacologia tem demonstrado que as drogas neurolépticas, 
como a cloropromazina, a levomepromazina etc. Bloqueiam 
seletivamente a transmissão dos impulsos aferentes ao sistema 
reticular ativador. (…) seu efeito mais importante é o antipsicótico.”

Isso poderia explicar a ruptura das simbioses observadas nos casos 
obsessivos, de natureza mediúnica, pois ao modificarem o tônus do 
SNC, impediriam a atuação das entidades obsessoras?

Mediunidade: neurofisiologia

Psiquiatria e mediunismo, Leopoldo 
Balduíno, FEB.

“A superatividade das vias neuronais de dopamina no nível do 
sistema límbico cerebral é importante na patogenia da 
esquizofrenia. O receptor mais importante dessas vias é o 
receptor dopaminérgico D2. Os antipsicóticos funcionam como 
antagonistas do receptor D2, diminuindo a sua ativação pela 
dopamina endógena. ” Wikipédia, Antipsicótico
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Mediunidade: reflexão

● A Doutrina Espírita apresenta o tema de modo filosófico, 
ético e não desconsidera os desenvolvimentos científicos;

● As investigações científicas podem se beneficiar de 
hipóteses hauridas de comunições mediúnicas ou de 
intuições advindas de (auto)conhecimento experimental dos 
mecanismos da mente, como é o caso do Yoga e Meditação;

● Há muito para se pesquisar e entender em relação à 
mediunidade, principalmente em relação à sua 
neurofisiologia e os impactos que esse entendimento traria à 
sua disciplina e prática no ME;
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Mediunidade: reflexão

“A fenomenologia, nos domínios do psiquismo, em vosso 
século, visa ao ensinamento, à formação da profunda 

consciência espiritual da humanidade, constituindo, desse 
modo, um curso propedêutico para as grandes lições 

do porvir. É por essa razão que necessitamos operar 
ativamente para que a Ciência descubra, nos próprios 

planos físicos, as afirmações da espiritualidade.”

(Francisco C. Xavier, pelo Espírito Emmanuel, 
Emmanuel, 1938)



59

Bibliografia

 CHIBENI, S. S.; CHIBENI, C. S. Estudo Sobre a Mediunidade, Revista Reformador, 
agosto, 1997
CERVIÑO, J. Além do Inconsciente. 2 a ed., Rio de Janeiro, Federação Espírita
Brasileira, 1968.
KARDEC, A. Obras Completas. FEB
ANDRÉ LUIZ. Nos Domínios da Mediunidade. (Médium Francisco Cândido
Xavier.) 13 a ed., Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, 1955.
_____. Evolução em Dois Mundos. (Médiuns Francisco Cândido Xavier e Waldo
Vieira.) 1 a ed., Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, 1959.
Almeida, A. M. & Lotufo Neto, F. (2004) A Mediunidade vista por Alguns Pioneiros
da Área da Saúde Mental Revista de Psiquiatria Clínica 31: 132-41.
(www.hcnet.usp.br/ipq/revista)
BALDUINO, L. Psiquiatria e Mediunismo. FEB, 1994.
_____. A Liberação da Mente Através do Tantra Yoga. Ananda Marga, 2008.
Artigos diversos citados nos slides.

http://www.hcnet.usp.br/ipq/revista

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59

