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Contexto: O estudo da mediunidade é importante porque, se as habilidades mediúnicas forem reais, 

elas podem fornecer apoio empírico para teorias não reducionistas da mente, apresentando, assim, 

importantes implicações para o nosso entendimento da relação mente-cérebro. O presente estudo 

investigou a suposta mediunidade de Chico Xavier, um “médium” muito prolífico e influente no 

Brasil. 

Objetivo: Investigar a exatidão das informações transmitidas em cartas “psicografadas” de Chico 

Xavier (i.e., cartas cuja autoria é atribuída a uma personalidade falecida) e explorar as suas 

possíveis explicações. 

Método: Após uma busca sistemática das cartas psicografadas por Chico Xavier, selecionamos um 

conjunto de 13 cartas supostamente escritas por um mesmo autor espiritual (J.P.). Inicialmente, 

identificamos nas cartas os itens de informação objetivamente verificáveis. A exatidão das 

informações contidas nesses itens e a probabilidade estimada de acesso do médium a essas 

informações através de meios usuais foram avaliadas através das escalas de Concordância e 

Vazamento com base em documentos e entrevistas realizadas com a irmã e amigos de J.P.   

Resultados: Identificamos 99 itens de informação verificáveis contidos nessas 13 cartas; 98% 

desses itens foram avaliados como “Concordância clara e precisa”, e nenhum item foi considerado 

como “Sem concordância”. Concluímos que as explicações comuns para a exatidão das 

informações (i.e., fraude, acaso, vazamento de informações e leitura fria) são apenas remotamente 

plausíveis. Esses resultados parecem fornecer suporte empírico para teorias não reducionistas da 

consciência.   
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sobrevivência. 
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INTRODUÇÃO 

 A mediunidade é geralmente definida como uma experiência através da qual um indivíduo 

(chamado “médium”) alega manter comunicação com pessoas falecidas. Experiências mediúnicas 

são fenômenos relatados ao longo da história da humanidade, expressos através de oráculos, 

profetas e xamãs, e fazem parte das raízes gregas, romanas e judaico-cristãs da sociedade ocidental, 

bem como do budismo tibetano e do hinduísmo.1,2 Nos últimos anos, tem havido um grande 

interesse público sobre fenômenos mediúnicos, como demonstra a alta popularidade de programas 

de TV, livros e filmes que abordam o assunto.3 

 O estudo da mediunidade é importante porque possui implicações significativas para o nosso 

entendimento sobre a natureza da mente. No século XIX, estudos sobre o fenômeno da mediunidade 

foram vitais para o desenvolvimento de teorias sobre a dissociação e a mente subliminar.4,5 

Fundamentalmente, se as habilidades mediúnicas forem reais, elas podem fornecer apoio empírico 

para teorias não reducionistas da mente, apresentando, assim, importantes implicações para o nosso 

entendimento da relação mente-cérebro.2 

 A investigação científica da mediunidade teve início no final do século XIX. Muitos 

cientistas e intelectuais que participaram das primeiras investigações, como William James,6 

concluíram que as respostas ortodoxas (i.e., fraude, coincidências fortuitas e atividade mental 

inconsciente) poderiam explicar muito, mas não toda a evidência empírica obtida, e a maioria deles 

chegou a aceitar a existência da percepção extrassensorial e/ou a sobrevivência da consciência.2,7,8   

 Embora as pesquisas sobre mediunidade tenham diminuído ao longo do século XX, um 

interesse renovado tem ocorrido durante a última década. Vários estudos investigando se a 

mediunidade fornece evidências para a recepção anômala de informações têm sido publicados em 

revistas científicas de medicina e psicologia com resultados conflitantes.3,9-11 Nesses estudos, foi 

encontrado que médiuns não forneciam níveis similares de informações verídicas quando 

comparados entre si, e nem com o mesmo médium em ocasiões diferentes. Por essa razão, é 

necessário realizar estudos com médiuns particularmente talentosos, aqueles que fornecem 

evidência de recepção anômala de informações de forma consistente e confiável. Essa abordagem 

vai ao encontro da sugestão de James,12 de que a pesquisa em mediunidade deve se focar no “bom 

espécime da classe”.   

 

CHICO XAVIER 

 Chico Xavier (1910-2002) foi um médium brasileiro que produziu uma ampla variedade de 

fenômenos mediúnicos e é considerado um dos médiuns mais prolíficos e influentes do século 
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XX.13,14 Xavier foi criado numa família católica muito pobre e iletrada em uma pequena cidade rural 

no Brasil. Ele só recebeu educação elementar (até a quarta série) e começou a trabalhar aos oito 

anos de idade numa tecelagem local. Ao longo de sua vida, Chico Xavier produziu, alegadamente 

por “psicografia” (escrita sob a influência de uma pessoa falecida), mais de 450 livros abrangendo 

uma grande variedade de gêneros e estilos: romances, poesia, literatura infantil, contos, cartas e 

ensaios científicos e filosóficos. Seu primeiro livro, uma coletânea de 60 poemas mediúnicos de 

autoria atribuída a 14 famosos poetas brasileiros e portugueses falecidos, foi publicado em 1932 e 

tornou-se uma sensação literária no Brasil.15 

 Várias filmagens mostram Chico Xavier em atividade: ele pegava um lápis e, com sua mão 

direita sobre uma folha de papel e sua mão esquerda sobre seus olhos, ficava sentado em silêncio 

por alguns minutos. Então, sua mão deslizava sobre o papel com uma grande velocidade, nunca 

ultrapassando a margem da folha. Quando uma página era preenchida, uma pessoa sentada próxima 

a ele removia a folha e colocava outra em seu lugar. Dessa maneira, Chico Xavier preenchia cerca 

de 20 folhas grandes de papel em poucos minutos.15       

 Até 2010, haviam sido vendidos cerca de 50 milhões de exemplares16 dos livros de Chico 

Xavier, alguns dos quais com traduções em mais de dez línguas.13,17 Mas, apesar de sua enorme 

popularidade e sucesso editorial, ele teve uma vida muito modesta com o pequeno salário de seu 

emprego de funcionário público. Nunca procurou nem recebeu pagamento por nada que tenha 

escrito, e doou todos os seus direitos autorais para instituições de caridade.13,17 

 Outro aspecto importante do trabalho mediúnico de Chico Xavier foi a produção de 

mensagens particulares cuja autoria era atribuída a personalidades falecidas e dirigidas a seus 

familiares e amigos em luto. Essas mensagens eram normalmente escritas em sessões públicas 

semanais, com a participação de centenas de pessoas em luto na esperança de receber uma carta de 

seus entes queridos falecidos. Estima-se que Chico Xavier tenha produzido cerca de 10 mil dessas 

cartas particulares.14,18 Normalmente, tais cartas continham informações pessoais a respeito do 

falecido e sua família, nomes próprios, sobrenomes e apelidos, além de descrições detalhadas de sua 

morte. Existem também relatos, que requerem maior investigação, de cartas alegadamente escritas 

total ou parcialmente em língua estrangeira e com assinaturas similares às dos falecidos quando eles 

eram vivos.19,20   

 Chico Xavier teve um significativo impacto na cultura brasileira. Em 1981, ele recebeu uma 

indicação para o Prêmio Nobel da Paz,14 e, em 2010, os Correios do Brasil emitiram um selo 

especial para comemorar o centenário do seu nascimento.21 Um dos seus livros, Nosso Lar, vendeu 

mais de dois milhões de cópias e se transformou num filme em 2010, atraindo mais de quatro 
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milhões de espectadores. Além disso, em 2010, um filme biográfico sobre o médium foi visto por 

mais de três milhões de pessoas no país.22 

 Apesar do impacto do seu trabalho, poucas pesquisas têm sido realizadas sobre o tema. 

Rocha15 analisou os aspectos estilísticos, formais e interpretativos de vários poemas de Chico 

Xavier alegadamente escritos por renomados autores brasileiros e portugueses. A análise sugeriu 

que os poemas não são produtos de simples imitação literária. Além disso, a produção desses 

poemas exigiria um conhecimento erudito e sofisticado desses escritores. Rocha23 também 

investigou os escritos mediúnicos de 12 livros de Chico Xavier atribuídos ao escritor brasileiro 

Humberto de Campos (1886-1934). Rocha encontrou uma intertextualidade intrincada e sofisticada 

nesses livros, que só poderia ser efetuada por alguém com profundo conhecimento das obras de 

Humberto de Campos. Recentemente, Silva24 realizou uma análise semiótica de dez cartas 

psicografadas por Chico Xavier e encontrou nelas uma consistente superposição e alternância da 

expressão das identidades (ethos) das personalidades falecidas e do médium. 

 Considerando a limitação das pesquisas sobre as cartas mediúnicas de Chico Xavier e a 

importância desse trabalho para o estudo da relação mente-cérebro, realizamos este estudo com o 

objetivo de investigar a exatidão das informações contidas nas suas cartas psicografadas e explorar 

as possíveis explicações para essa exatidão.     

 

MÉTODOS 

Seleção do caso 

 Realizamos uma busca sistemática das cartas psicografadas por Chico Xavier, publicadas e 

não publicadas, a fim de selecionar um conjunto de cartas para este estudo. Tal seleção baseou-se 

nos seguintes critérios: (1) todas as cartas são alegadamente escritas pelo mesmo autor espiritual; 

(2) as cartas oferecem uma quantidade substancial de informações detalhadas, verificáveis e 

específicas; e (3) os familiares a quem as cartas foram endereçadas estão ainda vivos e aceitariam 

ser entrevistados pelos pesquisadores. Com base nesses critérios, selecionamos para este estudo o 

conjunto de 13 cartas alegadamente escritas pelo espírito de um falecido jovem, Jair Presente (J.P.), 

que morreu por afogamento no dia 3 de fevereiro de 1974 aos 24 anos de idade. 

 

Material 

 Analisamos 13 cartas, que foram escritas entre 15 de março de 1974 e 13 de janeiro de 1979. 

Oito delas foram publicadas em livros.25,26 Analisamos as cartas originais, que foram mantidas pela 

família de J.P. Além dessas cartas, outros materiais relacionados ao caso foram coletados e 
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analisados: documentos pessoais e escritos de J.P., dois artigos de jornal sobre sua morte e a 

biografia de J.P. escrita por sua irmã.  

 

Participantes 

 A principal participante deste estudo foi S.P., a irmã única e mais velha de J.P. Seu pai 

faleceu em 2006, e sua mãe preferiu não participar devido à idade avançada e problemas de saúde. 

Outros participantes foram três amigos íntimos de J.P. e um amigo de seus pais. 

 

Procedimentos 

 As 13 cartas foram estudadas para a identificação dos itens de informação objetivamente 

verificáveis. Após a identificação desses itens, dois membros do grupo de pesquisa (A.C.R. e D.P.) 

realizaram entrevistas com os participantes a fim de investigar (a) a exatidão das informações 

transmitidas nesses itens e (b) todos os meios usuais possíveis através dos quais Chico Xavier 

pudesse ter tido acesso a essas informações. As entrevistas foram semiestruturadas e baseadas nas 

diretrizes de Stevenson27 para pesquisas em sobrevivência da consciência. Realizamos cinco 

entrevistas com S.P., cada uma com duração média de duas horas. As entrevistas foram gravadas. 

Depois, os itens das cartas foram pontuados independentemente por três membros do grupo de 

pesquisa (A.C.R., D.P. e E.S.F.) utilizando as escalas de Concordância e Vazamento (ver abaixo). 

 

Instrumentos 

- Escala de Concordância: Essa escala, uma adaptação do Arizona Mediumship-Process Scoring 

System (AMPSS),3 foi desenvolvida para o contexto específico deste estudo. Ela foi concebida 

como uma escala de três pontos para a avaliação da exatidão das informações contidas nos itens das 

cartas. Os pontos de classificação da escala de Concordância são “Sem concordância”, (0); 

“Concordância dependente de interpretação ou concordância imprecisa”, (1); e “Concordância clara 

e precisa”, (2). 

- Escala de Vazamento: O instrumento foi desenvolvido para a pontuação da probabilidade 

estimada de acesso do médium às informações através de meios usuais (i.e., “vazamento” de 

informação). A escala de Vazamento possui cinco pontos, a seguir: 

 Vazamento altamente improvável (0) – informação muito específica alegadamente 

desconhecida dos familiares/amigos da pessoa falecida que tiveram contato com o 

médium, ou informação que era alegadamente um segredo mantido por algum 

amigo/familiar e nunca revelado, E houve mínimo contato dos familiares/amigos 

com o médium (ou com seus assistentes). 
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 Vazamento bastante improvável (1) – informação muito específica ou muito 

particular, E familiar/amigo afirma expressamente que a informação nunca foi 

comunicada ao médium (ou aos seus assistentes), E houve mínimo contato dos 

familiares/amigos com o médium (ou com seus assistentes). 

 Vazamento improvável (2) – Informação muito específica ou muito particular, E o 

familiar/amigo afirma expressamente que a informação nunca foi comunicada ao 

médium (ou aos seus assistentes), MAS houve mais do que um contato mínimo dos 

familiares/amigos com o médium ou com seus assistentes. 

 Vazamento provável (3) – Informação muito geral, comum ou previsível. 

 Vazamento definitivo (4) – Familiar/amigo confirma que a informação foi 

previamente comunicada ao médium ou a seus assistentes. 

 

Análise 

As pontuações finais nas escalas de Concordância e Vazamento foram obtidas através de discussão 

e consenso entre os pesquisadores. Além da análise estatística das pontuações nas duas escalas, 

realizamos uma análise narrativa28 do conteúdo das cartas e do material adicional coletado para o 

estudo (i.e., entrevistas, documentos pessoais de J.P., artigos de jornal e a biografia escrita por sua 

irmã).      

 

Ética 

O protocolo desta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de São Paulo. S.P. 

forneceu consentimento escrito para a sua identidade ser revelada nas publicações do estudo. 

 

RESULTADOS 

J.P. e as circunstâncias de sua morte 

 J.P. nasceu no dia 10 de novembro de 1949 em Campinas (SP), Brasil. Seu pai era 

comerciante e sua mãe, dona de casa. Ele tinha apenas uma irmã, S.P., nascida em 1947. J.P. estava 

cursando o quarto ano de Engenharia Mecânica numa das melhores universidades do Brasil, a 

Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), quando ele morreu aos 24 anos. Ele também era 

professor numa escola e dava aulas particulares. 

 Num domingo, dia 3 de fevereiro de 1974, J.P. foi passear com cinco amigos num local 

chamado Praia Azul, onde há uma represa. Eles tinham passado a noite anterior juntos num 

pesqueiro próximo. Por volta das 11 horas da manhã, J.P. mergulhou na represa e não voltou à 
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superfície. Seus amigos chamaram os bombeiros do local e, após alguns minutos, eles encontraram 

J.P. e o retiraram da água. Os bombeiros tentaram reanimá-lo através de procedimentos de 

ressuscitação cardiopulmonar e respiração boca a boca, porém sem sucesso. J.P. foi declarado 

morto no local. Os amigos relataram que não houve uso de drogas e que houve muito pouco 

consumo de álcool na manhã do acidente fatal. 

 

O primeiro encontro com Chico Xavier 

 A família de J.P. ficou desolada. Cerca de 30 dias após sua morte trágica, um dos fregueses 

do pai de J.P. deu-lhe de presente um livro de Chico Xavier, achando que o ajudaria no 

enfrentamento do luto. Depois de ler o livro, o pai de J.P. decidiu ir à cidade de Uberaba, a 400 km 

de sua cidade, para tentar se encontrar com Chico Xavier. Quarenta dias após a morte de J.P., sua 

família chegou ao centro espírita em que o médium trabalhava. 

 Centenas de pessoas frequentavam as reuniões mediúnicas públicas no centro espírita de 

Chico Xavier. A participação nessas reuniões era gratuita. Todas as sextas-feiras à tarde, pessoas 

faziam filas para terem a oportunidade de falar por alguns minutos com Chico Xavier.19 Entre 14h e 

18h, ele trocava algumas palavras com cada uma das pessoas que aguardavam na fila. Depois das 

18h, ele ia para um cômodo pequeno nos fundos do centro espírita com dois assistentes. Ficava lá 

até perto da meia-noite escrevendo prescrições homeopáticas e breves conselhos espirituais, que 

eram então entregues às pessoas presentes. Essas prescrições e mensagens tinham a autoria 

atribuída a espíritos de médicos. Depois que terminava essa etapa da psicografia, Chico Xavier ia 

para o salão principal, onde as pessoas o esperavam, acomodadas em cadeiras ou bancos. Ele se 

sentava a uma mesa grande na frente do público e produzia cartas psicografadas ininterruptamente 

por cerca de três horas. Quando Chico Xavier terminava as cartas, por volta das 3h, ele as lia em 

voz alta para o público. Ele psicografava uma média de seis cartas por noite, cada uma 

alegadamente escrita por uma pessoa falecida diferente.19 

 S.P. relatou que, quando ela e seus pais chegaram ao centro espírita, numa tarde de sexta-

feira, tiveram somente um contato muito breve com ele. De acordo com o seu relato, depois de 

esperar na fila, a única coisa que ela disse ao médium foi que havia perdido o seu irmão e que seus 

pais estavam desolados e gostariam de receber alguma notícia dele ou até mesmo uma carta. S.P. 

assegurou que eles não disseram nenhum nome nem deram qualquer outra informação a Chico 

Xavier. S.P. e seus pais se assentaram então no salão principal e esperaram, junto com a multidão, 

até as primeiras horas do sábado, quando ele começou a psicografia das cartas. Naquela noite, 

produziu sete cartas. De acordo com S.P., depois de ter lido em voz alta a primeira carta, o médium 

perguntou para o público: “Quem são os familiares de Jair Presente?” Surpresos, S.P. e seus pais 
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foram para a frente do salão e ficaram de pé ao lado do médium enquanto ele lia em voz alta a carta 

alegadamente escrita por J.P. Quando Chico Xavier terminou a leitura, ele entregou o manuscrito à 

mãe de J.P. 

 

Análise da primeira carta 

 A primeira carta, que contém 569 palavras, foi escrita em 32 folhas de papel sulfite. O 

tamanho das letras era relativamente grande, com uma média de 18 palavras por folha. De acordo 

com S.P., Chico Xavier escreveu essa carta num fluxo rápido e contínuo, sem nenhuma pausa. A 

carta, endereçada a S.P. e aos pais de J.P.,** continha 16 itens de informação verificáveis (Tabela 1). 

Entre esses itens, havia três nomes (“Sueli”, “Jair” e “Elvira”), um sobrenome (“avô Basso”) e uma 

data (“domingo” – referência ao dia da morte de J.P.). Outras informações contidas na carta 

incluíam uma descrição detalhada das circunstâncias da morte de J.P. (oito itens), referência a um 

evento familiar postmortem (um item) e referências a atividades passadas do falecido (dois itens). 

 

 

 

 Uma análise qualitativa do conteúdo da carta indica que o autor procurava principalmente 

trazer consolo e conforto aos familiares, implorando-lhes que ficassem calmos e positivos, e que 

mantivessem sua fé no amor inabalável de Deus. De acordo com S.P., a família ficou convencida de 

                                                           
** A carta é iniciada com a seguinte saudação: “Meu pai, minha mãe, minha querida Sueli...”. 
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que J.P. era o autor da carta por causa da exatidão das informações nela contidas, as quais não 

haviam sido comunicadas ao médium. 

 A pontuação média na escala de Concordância para essa carta foi 2 (DP = 0), uma vez que 

todas as informações contidas na carta foram confirmadas pelos participantes como sendo corretas e 

precisas. Em relação à escala de Vazamento, a pontuação média foi 0,94 (DP = 0,24). Todos, com 

exceção de um item (93,8%), foram classificados como “vazamento bastante improvável” (1). Um 

item foi classificado como “vazamento altamente improvável” (0) porque era uma informação 

desconhecida pelos familiares de J.P. presentes na sessão mediúnica. Esse item era uma referência a 

uma personalidade falecida chamada “Elvira”, supostamente presente ao lado de J.P. enquanto 

Chico Xavier escrevia a carta. A mãe de J.P. tinha uma tia e madrinha chamada “Elvira”, que é um 

nome incomum no Brasil,*** mas, no momento da sessão, ela não sabia que Elvira havia falecido há 

três anos. Numa carta subsequente, o suposto autor confirma que Elvira era a tia e madrinha de sua 

mãe. 

 

As cartas seguintes 

 Convencida de que a mediunidade de Chico Xavier era autêntica e que J.P. era o autor dessa 

primeira carta, a família retornou muitas vezes a Uberaba para participar de outras sessões de 

psicografia na Comunhão Espírita Cristã. Entre os anos 1974 e 1979, ele psicografou mais 12 cartas 

de autoria atribuída ao espírito de J.P. (Tabela 2). O autor descreveu sua condição e suas atividades 

no mundo espiritual, seus planos para o futuro e as dificuldades envolvidas na comunicação 

mediúnica. Esse conjunto de 12 cartas caracterizou-se pelo uso intensivo de gíria, humor, 

trocadilhos e expressões coloquiais. Encontramos esse mesmo tipo de linguagem nos escritos 

pessoais de J.P., e S.P. confirmou que algumas das expressões coloquiais usadas nas cartas eram 

típicas do vocabulário de J.P. De acordo com S.P., essas cartas trouxeram uma mudança 

significativa na família, pois a ajudaram a lidar mais positivamente com o luto e a perda. 

 

                                                           
*** Para obtermos uma ideia aproximada da frequência de alguns nomes que aparecem nas cartas, 

consultamos livros de nascimentos (1971-1976) e mortes (1955-1979) num cartório de registros da cidade de 

Campinas. De aproximadamente 3.200 nomes consultados, não havia nenhuma pessoa chamada Elvira. 
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 Essas 12 cartas continham um total de 83 itens de informação verificáveis (Tabela 3). 

Desses itens, 13 (15,7%) continham informações que foram confirmadas pelos participantes como 

sendo de conhecimento prévio do médium e, portanto, receberam pontuação “4” na escala de 

Vazamento. Não foi possível determinar a pontuação na escala de Vazamento para 15 itens (18,1%) 

porque traziam informações a respeito de indivíduos e fatos que não estavam relacionados a J.P. e 

sua família. Como entrevistamos apenas parente e amigos de J.P., não pudemos avaliar a 

probabilidade de vazamento de informação em relação a esses itens. Quarenta e cinco itens (54,2%) 

foram classificados como “vazamento improvável” porque, embora os participantes estivessem 

convencidos de que nenhuma dessas informações havia sido comunicada a Chico Xavier, havia se 

desenvolvido mais do que um contato mínimo entre a família de J.P. e o médium depois da 

psicografia da primeira carta. No entanto, oito itens (9,6%) foram classificados como “vazamento 

altamente improvável”, porque as informações neles contidas eram muito específicas e 

desconhecidas da família de J.P. Esses itens correspondem a casos de comunicação “inesperada” 

(drop-in)29 e serão discutidos abaixo. A média total de pontuação dessas 12 cartas na escala de 

Vazamento foi 2,18 (DP = 1,1). 
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Análise da concordância nas 13 cartas 

 Havia um total de 99 itens de informação verificáveis contidos nas 13 cartas. Desses itens, 

13 (15,7%) foram definitivamente confirmados pelos participantes como tendo sido comunicados a 

Chico Xavier por meios usuais, e 15 (18,1%) não tiveram pontuações determinadas de Vazamento 

(como explicado acima). Por este motivo, excluímos esses 28 itens das análises posteriores. A 

pontuação média na escala de Concordância desses 71 itens remanescentes foi 1,97 (DP = 0,17). 

Nenhum item foi classificado como “Sem concordância”. Ao todo, 69 itens (97,2% deles) foram 

classificados como “Concordância clara e precisa” e dois itens (2,8%) foram classificados como 

“Concordância dependente de interpretação/imprecisa” (Tabela 4). Esses dois itens foram casos de 

comunicação “inesperada” (ver abaixo), cujo conteúdo não pôde ser confirmado de forma 

definitiva. 

 

 

 

 A maioria das informações contidas nesses 71 itens eram nomes próprios (42%), que 

tiveram pontuações de Vazamento < 3. Dos 24 nomes de pessoas citados nesses itens, três eram 

compostos pelo primeiro nome e sobrenome (Figura 1). Todos os nomes estavam grafados 

corretamente. Um total de 14 itens (19,7%) eram descrições de eventos específicos; com exceção de 

um, todos os outros eram eventos posteriores à morte de J.P. Um exemplo de evento postmortem foi 

a referência à morte de “Suzeley” numa piscina.**** Ao todo, 12 itens (16,9%) eram descrições de 

sentimentos/pensamentos da família e amigos e 10 itens (14,1%) eram descrições das circunstâncias 

da morte de J.P. (Tabela 5). 

 

                                                           
**** Suzeley era uma conhecida de S.P. “Suzeley” é também um nome muito incomum no Brasil. 
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Comunicações “inesperadas” (drop-in) 

 Nessas 13 cartas, foram encontrados três casos de comunicações “inesperadas”, isto é, 

situações nas quais supostamente uma personalidade falecida se comunicaria através do médium 

sem que houvesse uma solicitação de familiares ou amigos. No caso das cartas de J.P., o autor 

comunicava que algumas personalidades falecidas estariam lhe pedindo para encaminhar 

mensagens de conforto e consolo para os seus pais e familiares, embora estes não estivessem 

presentes nas sessões mediúnicas em que as cartas foram psicografadas. Esses três casos variaram 

quanto ao grau de especificidade das informações transmitidas e quanto à quantidade de 

informações verificáveis (Tabela 6). Por exemplo, em um dos casos, a carta continha a data da 

morte (dia, mês e ano), nome e duplo sobrenome do falecido (Irineu Leite da Silva), além dos 

primeiros nomes dos seus pais. Essas informações foram posteriormente verificadas por S.P., que 

encontrou uma pequena nota de falecimento de Irineu publicada num jornal local da cidade dela, 

distante 400 km da cidade de Chico Xavier, Uberaba, cuja biblioteca pública não recebia tais 

jornais. 
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DISCUSSÃO 

 As informações contidas nas 13 cartas de autoria atribuída à personalidade falecida de J.P. 

mostraram um alto nível de exatidão e concordância. Excluindo da análise os 13 itens de 

informação que os participantes confirmaram terem sido definitivamente comunicados a Chico 

Xavier através de meios usuais, e os 15 itens com pontuação indeterminada para Vazamento, 

verificou-se que 97,2% dos itens remanescentes demonstraram uma concordância clara e precisa. 

Além disso, não foi encontrado nenhum item com uma concordância “errada”. Os únicos dois itens 

que não foram considerados possuidores de concordância clara foram os primeiros nomes de 

personalidades falecidas que não eram relacionadas a nenhuma das pessoas presentes nas sessões 

mediúnicas e cujas identidades não puderam ser confirmadas sem nenhuma dúvida. 

 As informações contidas nessa série de cartas eram não apenas muito exatas como também 

muito específicas. Como exposto na Tabela 5, a maioria das informações consistia de nomes 

próprios e sobrenomes, relações de parentesco, descrições objetivas de eventos e datas precisas. 

Essas informações eram tão precisas e específicas que não poderiam ter sido obtidas através de 

simples inferências de itens previamente confirmados. Somente 19,7% das informações revelaram 

algum tipo de experiência subjetiva, tais como sentimentos, pensamentos e interesses pessoais. 

Kelly e Arcangel10 assinalaram que uma explicação usual para a concordância aparente das 

declarações de um médium é que elas são tão gerais ou vagas que “podem ser aplicadas a muitas 

pessoas ou ser interpretadas de diversas maneiras”. Uma vez que as informações contidas nessas 

cartas de Chico Xavier são muito específicas, refuta-se a hipótese de que a concordância das 

informações seja o resultado apenas do acaso ou de uma interpretação forçada dos participantes 

enviesados pelo luto ou pela autossugestão. 
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 Um ponto fraco deste estudo é que a avaliação da probabilidade de vazamento de 

informações foi baseada nos relatos dos participantes sobre o que aconteceu nas sessões mediúnicas 

e suas lembranças a respeito de que informações eles tinham comunicado ao médium. Como essas 

sessões aconteceram há mais de 30 anos, as lembranças dos participantes relativas ao âmbito de 

suas comunicações com o médium podem ter sido inexatas ou distorcidas. Pesquisas em memória 

indicam que a lembrança de uma pessoa sobre um evento pode ser alterada por informações 

posteriores a esse evento ou por influência do grupo, levando a erros duradouros e até mesmo à 

criação de memórias completamente falsas.30,31 Assim, não se pode descartar a hipótese de que o 

desejo dos participantes de que as cartas fossem genuinamente da autoria de seu querido J.P. possa 

tê-los induzido a distorcer suas memórias em relação ao que, de fato, haviam comunicado ao 

médium antes de ele psicografar as cartas. No entanto, quanto à primeira carta psicografada por 

Chico Xavier, mesmo que as lembranças dos participantes em relação às informações comunicadas 

ao médium sejam inexatas ou não confiáveis, não parece plausível que eles tivessem tido tempo e 

oportunidade de comunicar uma quantidade significativa de informações específicas, incluindo o 

sobrenome do avô de J.P. (“avô Basso”), bem como a data e as circunstâncias detalhadas da sua 

morte. As sessões mediúnicas de Chico Xavier eram frequentadas por centenas de pessoas, e ele 

fazia somente um contato muito breve com aquelas que, numa longa fila, aguardavam a 

oportunidade de trocar algumas palavras com ele. 

 Além disso, os pontos de classificação da escala de Vazamento foram projetados para 

compensar essa falta de confiabilidade da lembrança dos participantes. A escala é assimétrica, de 

maneira que o ponto mais baixo na escala corresponde a “vazamento altamente improvável” ao 

invés de “definitivamente nenhum vazamento”. Ademais, quando os participantes tiveram mais do 

que um contato mínimo com o médium (o que foi o caso, neste estudo, após a primeira carta), o 

ponto de classificação correspondente na escala de Vazamento é “vazamento improvável”, mesmo 

se o participante estivesse convicto de que nenhuma informação fora comunicada ao médium. 

Portanto, a escala de Vazamento é um instrumento bastante “conservador” que leva em 

consideração o potencial de viés nas lembranças dos participantes em relação ao seu contato com o 

médium. Entretanto, apesar da assimetria e do viés conservador da escala de Vazamento, quando 

foram analisadas as 12 cartas produzidas por Chico Xavier após o seu primeiro encontro com a 

família (i.e., cartas 2 a 13), concluiu-se que 45 itens de informação seriam improváveis de terem 

sido obtidos através de meios usuais, e oito itens seriam altamente improváveis de terem sido 

obtidos através de vazamento de informações. Esses oito itens correspondem aos casos de 

comunicação “inesperada”, na medida em que as informações neles contidas eram desconhecidas de 

todos os presentes na sessão mediúnica. 
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 Explicações usuais para as comunicações mediúnicas são a fraude e a criptomnésia (i.e., 

memória subconsciente latente).8 Chico Xavier poderia ter lido os artigos nos dois jornais locais de 

Campinas que noticiaram a morte de J.P. e consciente (fraude) ou inconscientemente (criptomnésia) 

comunicado essas informações nas cartas. Contudo, esses jornais locais não publicaram nenhuma 

fotografia da família de J.P., portanto, ele não poderia ter identificado os pais e a irmã de J.P. 

presentes no centro espírita como sendo seus parentes. Ademais, a possibilidade de que Chico 

Xavier tivesse tido acesso a um jornal local de Campinas, cidade distante 400 km de onde ele 

morava (Uberaba), parece bastante remota. Além disso, a carta contém diversas informações que 

não foram relatadas pelos jornais, por exemplo, o nome do avô de J.P. (avô Basso) e o fato de que 

ele era falecido. Fontes alternativas para o vazamento de informações poderiam ser outros membros 

da família ou amigos de J.P. Verificamos, porém, que os parentes de J.P. não tinham familiares nem 

amigos em Uberaba, e que eles viajaram para lá exclusivamente para participar das sessões de 

psicografia de Chico Xavier. 

 Em relação às comunicações “inesperadas”, como discutimos acima, parece muito 

improvável que Chico Xavier tivesse tido acesso ao jornal local de Campinas em que a notícia da 

morte de Irineu foi publicada. Além disso, não pudemos confirmar se havia quaisquer notas de 

falecimento publicadas para os casos de Aníbal e Joãozinho Alves. No entanto, o caso de Aníbal 

poderia ser explicado como apenas um lance de sorte, visto que ele não foi identificado por um 

sobrenome. Contudo, o nome “Aníbal” é incomum no Brasil,***** e a probabilidade de que algum 

Aníbal tivesse cometido suicídio na época em que a carta foi escrita parece pequena. 

 Outra explicação ortodoxa comum para o fenômeno da mediunidade é a de que o médium 

obtém informações sobre seus consulentes através do processo de “leitura fria”. Trata-se de um 

conjunto de técnicas nas quais o médium pesca informações, seja deliberada ou inadvertidamente, 

através de pistas visuais ou auditivas colhidas das respostas ou da aparência do consulente, a fim de 

fabricar informações “exatas”.32 No entanto, o processo de leitura fria não poderia ter sido aplicado 

na psicografia das cartas de Chico Xavier, já que elas foram escritas num estado de transe, num 

fluxo ininterrupto e sem nenhuma interação com os destinatários da carta. 

 Consideramos que o ponto forte deste estudo reside na grande quantidade de informações 

contidas nas cartas. O fato de não haver nenhuma informação errada entre os 99 itens de 

informações específicas nos parece surpreendente. O simples acaso poderia explicar a concordância 

de alguns casos isolados de informação, mas não parece plausível que a exatidão de um conjunto 

                                                           
***** De acordo com a nossa pesquisa no cartório de registros de Campinas, mencionada em nota de rodapé 

anterior, dentre os 3.200 nomes examinados, encontramos duas pessoas com o nome Aníbal, ambas nascidas 

há mais de 110 anos.  
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tão extenso de dados possa ser explicada como meros lances de sorte. Contudo, uma limitação deste 

estudo é que apenas uma pequena parcela das cartas psicografadas por Chico Xavier foi analisada. 

Não sabemos em que medida essas 13 cartas constituem uma amostra representativa das milhares 

de cartas produzidas por ele ou se elas são apenas exemplares excepcionais. 

 Chico Xavier psicografou essas cartas em longas horas de trabalho árduo e sem qualquer 

ganho financeiro. Embora não seja possível estimar a quantidade de informações verificáveis 

contidas nessas milhares de cartas, pareceria muito improvável que ele tivesse empregado esquemas 

fraudulentos (tais como escutas clandestinas) para obter essas informações, visto que a produção 

dessas cartas através de meios fraudulentos exigiria uma estrutura muito sofisticada, cara e 

complexa, que não parece razoável, considerando o contexto e as circunstâncias do trabalho do 

médium. Ele foi um homem pobre que nunca tirou proveito do seu trabalho psicografado e sempre 

se apresentou com extrema humildade e simplicidade.13,14 A família de J.P. também não se 

beneficiou da publicação dessas cartas, uma vez que os direitos autorais foram doados para 

instituições de caridade. Portanto, não parece razoável que a família de J.P. tivesse fabricado tal 

fraude, uma vez que ela não teria tido nenhum ganho objetivo com isso. 

 Se podemos descartar o acaso, a fraude, o vazamento de informações e a leitura fria como 

explicações plausíveis para a exatidão das informações contidas nas cartas de Chico Xavier, 

teremos de considerar a hipótese não convencional de recepção extrassensorial ou “anômala” de 

informações, incluindo a possibilidade de sobrevivência da consciência.2,33 O pensamento científico 

contemporâneo frequentemente adota a visão materialista segundo a qual a mente ou consciência é 

somente um epifenômeno dos processos cerebrais. No entanto, diversos filósofos da mente 

contemporâneos têm sugerido34-36 que abordagens materialistas reducionistas da consciência são 

inadequadas para explicar completamente a correlação entre processos cerebrais e estados da mente 

ou a razão pelas quais os processos cerebrais deveriam dar origem, de qualquer forma, à experiência 

consciente. Além do mais, a evidência acumulada a respeito de outras experiências humanas, como 

as experiências de quase-morte,37 também parece sugerir que existe um aspecto da consciência que 

transcende o cérebro. 

 

CONCLUSÃO 

 Os resultados desta investigação sugerem que as cartas de Chico Xavier contêm informações 

exatas e precisas e que as explicações normais para esse fenômeno (i.e., fraude, acaso, vazamento 

de informações e leitura fria) são apenas remotamente plausíveis. Este estudo parece fornecer 

suporte empírico para teorias não reducionistas da mente. Certamente são necessárias mais 

pesquisas sobre o fenômeno mediúnico, e recomendamos que pesquisas adicionais sejam realizadas 
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sobre outras cartas psicografadas pelo médium a fim de expandir o escopo desta investigação. 

Também é imperativa a realização de outros estudos, controlados, de médiuns excepcionalmente 

talentosos como Chico Xavier. Como Chalmers34 assinalou: 

 

A possibilidade de explicar a consciência de forma não reducionista 

permanece aberta. Isso seria um tipo de explicação muito diferente, exigindo 

algumas mudanças radicais na maneira como pensamos a estrutura do mundo. 

Mas, se fizermos essas mudanças, os primórdios de uma teoria da consciência 

podem tornar-se visíveis no horizonte. 
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