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RESUMO 

A cura religiosa é um tema essencial na literatura sócio-antropológica. Nela busca-se 
evidenciar as particularidades deste tipo de tratamento das enfermidades, que se 
diferencia do modelo dominante da medicina. A antropologia tem demonstrado que a 
religião ressignifica e reordena a experiência de doença, produzindo uma nova 
percepção do doente sobre a sua aflição. O ritual religioso é o espaço onde se dá esta 
transformação. Com isso abrem-se possibilidades para a cura. No campo espírita, há 
diversos rituais de cura, dentre eles o ritual de Desobsessão. Neste busca-se afastar o 
espírito inferior (obsessor’) do doente, produzindo-se assim a cura. No caso da 
Apometria, esta é uma nova forma de Desobsessão espírita. Criada na década de 60, 
em Porto Alegre (RS), pelo médico espírita Dr. Lacerda de Azevedo, a Apometria 
inova a forma ‘tradicional’ espírita de Desobsessão, ao utilizar elementos da física 
quântica e de outras religiões, como a Umbanda. A partir da análise bibliográfica, do 
trabalho de campo e da observação participante, esta pesquisa tem como hipótese 
principal a noção de que o ritual de Desobsessão Apométrico observado na 
Fraternidade Ramatís-Hercílio Mães em Curitiba, é um elemento importante na 
construção da identidade do grupo. Tendo em vista que há uma preocupação da 
Fraternidade em diferenciar-se de outros centros espíritas ‘ortodoxos’, o ritual de 
Desobsessão Apométrico, neste caso, reafirma e legitima esta identidade distinta, 
pois incorpora elementos externos ao Espiritismo Kardecista.  
 
Palavras-Chave: Espiritismo, Cura, Identidade, Apometria,  
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1 INTRODUÇÃO 

A escolha do tema desta monografia tem seu início quando já era bolsista do 

PET (Programa de Ensino Tutorial) de Ciências Sociais. No ano de 2008, quando o 

programa estava sob a tutoria da Prof.ª Drª Liliana Porto, fui direcionada a 

desenvolver um projeto de pesquisa individual. Já nas primeiras disciplinas do curso 

a questão da metodologia científica e o debate ciência/religião eram temas que 

chamavam a minha atenção. Optei em meu projeto por analisar o aspecto científico 

na obra de Allan Kardec, codificador do Espiritismo. A escolha decorria tanto pelo 

interesse no debate que as categorias em questão suscitavam, como pelo fato de 

Kardec não ser uma leitura desconhecida, já o tendo lido em outras ocasiões no 

Terreiro de Umbanda do qual participava. 

O projeto foi feito sob a orientação da Prof.ª Drª Sandra Stoll, que me 

auxiliou a discutir a Ciência no ‘Livro dos Espíritos’ (2005) tomando como 

referencia as discussões sobre a Modernidade e o debate Magia/Ciência/Religião nas 

Ciências Sociais. Reproduzo parte da discussão deste projeto no primeiro capítulo. 

Esse primeiro exercício de pesquisa teve uma importância crucial na definição do 

tema desta monografia. Foi a partir dele que fui direcionada a refletir sobre a 

discussão da ciência no campo espírita atual. 

A questão naquele momento era encontrar um grupo espírita que tivesse um 

viés ‘científico’. Ora, embora Kardec tenha proposto a doutrina espírita como uma 

‘Ciência’, o Espiritismo no Brasil tomou outros caminhos. Encontrar um grupo 

espírita que tivesse um discurso ‘científico’ não era enfim uma tarefa tão fácil. Após 

várias tentativas, encontrei em casa um livro que havia pegado emprestado na 

Biblioteca do Terreiro. Era um livro de introdução à Apometria. De início a técnica 

usada em trabalhos de cura logo chamou minha atenção por seu discurso científico, 

pautado na Física Quântica. Tornou-se uma opção interessante de pesquisa. 

Neste ponto é importante abordar a questão do distanciamento em relação 

ao meu objeto. Afinal, tanto as leituras de Allan Kardec como as da Apometria 

surgiram em um contexto religioso do qual eu participava. É preciso explicitar as 

condições em que eu tive acesso a estes livros. Na Umbanda são comuns leituras 

externas, principalmente espíritas, porque ela não é uma religião que se orienta a 

partir de um texto escrito único, a exemplo das grandes tradições religiosas 



9 

 

(Cristianismo, Judaísmo, Islamismo, Espiritismo) ou caracterizada exclusivamente 

pela tradição oral (Candomblé). Isto permite a apropriação de leituras de outras 

vertentes religiosas. A Biblioteca do Terreiro do qual eu participava, era uma espécie 

de ‘depositório’ dos livros que as pessoas doavam, ou que achavam interessante 

compartilhar com outros membros. O que faz com que apesar do inconveniente 

daquele local ser um lugar no qual estava envolvida, também era uma fonte de 

pesquisa interessante, na medida em que continha uma variedade ampla de 

publicações do campo religioso. 

A leitura realizada no Terreiro dos livros por mim selecionados é muito 

diferente daquela que os espíritas fazem, por exemplo. Para que eu obtivesse o 

distanciamento da primeira perspectiva, foi necessário antes do tudo o tratamento 

acadêmico dessas leituras. Tanto no caso de Allan Kardec como no caso da 

Apometria foi feito um levantamento amplo de todas as publicações acadêmicas a 

respeito, bem como a busca de um tratamento teórico adequado. Retirou-se, portanto 

as leituras daquele contexto original em que tomei conhecimento das mesmas, para 

trazê-las para outro contexto de interpretações. 

Além disso, o trabalho de campo teve um papel crucial no meu 

distanciamento em relação à Apometria. Este surgiu após uma extensa pesquisa 

acerca de grupos que utilizassem essa técnica em seus rituais. O grupo escolhido foi 

a Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes, localizada no interior das Faculdades 

Integradas Espírita. A Faculdade por si só é um contexto institucional bastante 

interessante: apresenta cursos de graduação (Biologia, Serviço Social, Pedagogia...) e 

cursos livres como Parapsicologia e Yoga, além de dois centros espíritas. A 

Fraternidade ofereceu uma perspectiva de distanciamento porque permitiu 

compreender através das entrevistas e da observação, o ponto de vista nativo acerca 

da Apometria. 

Em minha primeira visita à Fraternidade (15/6/2009) 1
 conversei com o 

diretor do centro que estava atendendo os frequentadores no balcão. Ele me explicou 

que a sessão de Desobsessão Apométrica era fechada, ou seja, restrita aos médiuns. 

Expus meu interesse de pesquisa e ele me indicou o Coordenador da Apometria para 

conversar. G. me recebeu com interesse, (disse-me que este grupo já havia sido 

                                                           
1 O último dia que fui a campo foi o dia 11/11/2011. 
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pesquisado por outras pessoas2) destacando a importância da divulgação da 

Apometria no meio acadêmico. Por isso ele permitiu o meu acesso às sessões de 

Desobsessão Apométrica. 

No entanto, acredito que em muitos momentos houve problemas decorrentes 

do desconhecimento dos membros do grupo acerca da natureza da pesquisa 

antropológica. Pareceu-me no início, que esta era confundida com uma pesquisa de 

cunho ‘jornalístico’, a visão corrente era de que se tratava de descrever o 

funcionamento do centro, suas práticas – palestras, cursos, tratamentos e o perfil de 

seus integrantes. Por este motivo tive fácil acesso à questões institucionais, mas 

pouco acesso aos médiuns atuantes nas práticas de cura do centro. O quadro de 

médiuns se transformou muito no período de pesquisa, de forma que tive maior 

contato e convívio com os coordenadores que, além de acompanharem o meu 

trabalho, passavam a maior parte do tempo no centro. 

O foco desta monografia é a Apometria e as sessões realizadas com a sua 

técnica. Como o atendimento que é realizado com esta técnica é feito espiritualmente 

(à distancia) os pacientes não estão presentes fisicamente na sessão. Por este motivo, 

atenção principal foi dada aos médiuns que estavam durante as sessões. No entanto, 

também se procurou compreender o perfil dos pacientes. Houve certa dificuldade de 

entrevistá-los na medida em que o único momento de contato com os mesmos, 

durante a espera dos atendimentos, era um momento barrado para conversas (as 

pessoas deveriam esperar em silencio). Também não consegui autorização para 

acompanhar as entrevistas que os médiuns têm com os pacientes após os 

atendimentos. Visto tratar-se de situação bastante delicada e íntima, o que faz da 

presença do pesquisador uma inconveniência. No entanto obtive uma forma de 

contato com os pacientes através das fichas que os mesmos preenchem para serem 

atendidos. Consegui uma amostra significativa (52 fichas) que me permitiram 

estabelecer um perfil geral. 

Duas considerações a respeito do título. Primeiro, o uso do termo ‘Campo 

Espírita’ remete à literatura antropológica que dá respaldo a esta monografia. Apesar 

da fala nativa apontar uma definição do grupo não como ‘espírita’ mas como 

‘universalista’ compreendo que esta afirmação só pode ser entendida a partir de uma 

                                                           
2 Foi pesquisado por uma psicóloga e por um grupo de Parapsicologia segundo relato. 
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discussão mais ampla dos percursos do Espiritismo no Brasil. Pensando que o 

‘Campo Espírita’ não é algo homogêneo, mas permeado de conflitos e cisões, o 

grupo pesquisado só pode ser analisado a partir deste debate. Além disso, apesar da 

oposição que é feita aos ‘espíritas’, a estrutura da Fraternidade (excluindo-se a 

prática da Apometria) é bastante semelhante à de um centro espírita Convencional. 

Isso sem considerar que ela está localizada no interior de uma faculdade ‘espírita’. 

Por isto a utilização do termo ‘Campo Espírita’. No primeiro capítulo será 

aprofundada a questão do significado do termo ‘Espiritismo’ no Brasil e no segundo 

capítulo será demonstrada como a definição de ‘espírita’ para os integrantes da 

Fraternidade Ramatís –Hercílio Maes possui um significado bastante específico. 

Segundo, a questão da forma como o grupo se autodenomina já remete à 

questão da Identidade. Burity (1997) aponta que toda identidade é por natureza 

política. Política no sentido de que a sua afirmação ocorre em um espaço onde há 

outras identidades, e que afirmar uma identidade é, sobretudo, determinar a fronteira 

entre o que sou/somos separando do que não sou/somos. Ora toda a discussão desta 

monografia é perpassada pelo modo como os integrantes da Fraternidade Ramatís-

Hercílio Maes constroem a sua identidade em oposição a um Espiritismo ‘ortodoxo’. 

A construção de um estatuto ‘diferenciado’ é legitimado pelo uso de uma forma não 

convencional de Desobsessão Espírita: a Desobsessão Apométrica. 

Os capítulos da monografia se distribuem da seguinte forma: 

• Primeiro Capítulo: De Allan Kardec ao Espiritismo no Brasil 

Neste primeiro capítulo será apresentado o processo de codificação da 

doutrina espírita e analisado o aspecto científico da mesma. Essa análise levará em 

consideração o debate Magia/Ciência e Religião no campo das ciências sociais. Tal 

discussão é crucial para compreendermos como Kardec conceitua essas categorias e 

como a Constituição do Espiritismo no Brasil é feita a partir de cisões do movimento, 

que levam em consideração a polarização em torno dos aspectos religioso e científico 

da doutrina. 

• Segundo Capítulo: Um grupo Espírita Heterodoxo: A Fraternidade 

Ramatís-Hercílio Maes.  
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Neste capítulo será apresentado o grupo aonde foi realizado o trabalho de 

campo: sua estrutura, seus membros, seus frequentadores. Aqui será relatado também 

as origens das psicografias do espírito Ramatís, entidade que nomeia o centro. Essa 

descrição é crucial para compreendermos o lugar ‘marginal’ ocupado por estas 

pessoas no meio espírita e como sua autodenominação enquanto ‘universalistas’, tem 

por trás um longo debate sobre a legitimidade no campo.  

• Terceiro Capítulo- Apometria 

O terceiro capítulo é uma descrição dos fundamentos e dos usos da técnica 

Apométrica. Ao mesmo tempo esta técnica será comparada com as formas 

convencionais espíritas de cura. A discussão apontará que a Apometria desenvolve 

uma noção de pessoa diferente daquela definida por Kardec, e como essa noção 

diferenciada é crucial no desenvolvimento de uma nova técnica. 

• Quarto Capítulo- O Ritual de Desobsessão Apométrico 

O objetivo deste capítulo é etnografar as sessões de Desobsessão 

Apométrica observadas na Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes. Essa etnografia 

levará em consideração as discussões antropológicas sobre Cura, particularmente 

aquelas inspiradas pela fenomenologia. 

• Conclusões: Cura e Identidade 

A identidade é algo relacional. Os membros da Fraternidade Ramatís-

Hercílio Maes constroem a sua identidade a partir de um lugar específico no campo 

espírita. Buscam se diferenciar de outros grupos, se contrapondo à ‘ortodoxia’ 

kardecista, e se afirmando como um grupo ‘universalista’, aberto a outras teorias e 

práticas religiosas. Defendo a ideia de que a Apometria legitima esta identidade 

diferenciada, pois se trata de uma nova técnica de cura espírita.  
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2 DE ALLAN KARDEC AO ESPIRITISMO NO BRASIL 

 

2.1 A Codificação3 da Doutrina Espírita 

Na primeira metade do século dezenove popularizou-se um fenômeno conhecido 

como “mesas girantes” (um tipo de comunicação que se estabelecia com os mortos), 

sendo que a primeira manifestação de tal fenômeno ocorreu com as irmãs Fox no 

EUA4, espalhando-se também para a Europa, e mais tarde tornando-se fonte de 

entretenimento nos salões da época.  

Hippolyte Léon Denizard Rivail, um pedagogo francês5, ao tomar 

conhecimento de tais fenômenos, teve sua curiosidade aguçada e resolveu 

transforma-los em fonte de pesquisa científica. Segundo relato descrito em obra 

póstuma, Rivail assim procedia diante destes fenômenos: “... observava 

cuidadosamente, comparava, deduzia consequências; dos efeitos procurava remontar 

às causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por 

válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão”. 

([1890] 2006:299).  

 Uma das primeiras conclusões de Rivail, foi que o fenômeno das ‘mesas 

girantes’ possuía “uma causa inteligente” a que denominou ‘espírito’. Assim, dois 

anos depois dos primeiros contatos, em 1857, ele publicaria a primeira versão d’ O 

Livro dos Espíritos6, sob o pseudônimo de Allan Kardec. A mudança de nome veio 

quando um ‘espírito’ revelou que Allan Kardec foi o nome de Rivail em uma 

encarnação anterior, sendo que tal mudança significou o comprometimento como 

codificador da doutrina espírita e o abandono da carreira de pedagogo.  

                                                           
3 O termo ‘codificação’ é um termo nativo. 
4 Conan Doyle(s/d) descreve tal fato, que ocorreu na pequena vila de Hydesville em Nova York, quando a 
família Fox se mudou para uma casa de má reputação, considerada ‘mal assombrada’.A ocorrência de 
ruídos estranhos não incomodou a família até 1848, quando tais ruídos passaram a se tornar bastante 
intensos, sendo que a não explicação natural de tais fenômenos levou a família a supor uma causa 
sobrenatural.Mas a verdadeira elucidação dos ruídos só ocorreu em uma certa noite quando Kate Fox 
desafiou a força invisível a repetir as batidas que esta fazia com os dedos, sendo que a resposta imediata a 
tal desafio iniciou um diálogo a partir de uma espécie de telegrafia espiritual. 
O fenômeno chamou a atenção de vizinhos que passaram a participar das conversas com o ‘espírito’, 
sendo que tal fato chegou ao conhecimento da imprensa adquirindo enorme repercussão e abrindo espaço 
para que outros fenômenos parecidos fossem divulgados e estudados não só nos Eua, mas também na 
Europa. 

5 Hypollite Leon Denizard Rivail (1804-1869). 
6 Os principais escritos de Kardec são: “O Livro dos Espíritos” (1857) , já citado, “O Livro dos Médiuns” 
(1861), “O Evangelho segundo o Espiritismo” (1864),  “O Céu e o Inferno” (1865),  “A Gênese” (1868). 
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 O Espiritismo, surgido da ideia de uma aplicação do método positivista de 

observação e análise daqueles fenômenos, foi definido por Kardec como uma ciência 

que conciliava religião e filosofia. Antes de compreendermos como Kardec conceitua 

cada uma dessas categorias, retomaremos alguns dos aspectos desse debate nas 

ciências sociais. 

 

2.2 O Debate Magia/Ciência/Religião 

 

  Em seu trabalho ‘Magic, Science, Religion, and the scope of racionality’, 

Tambiah (2000) demonstra que as categorias magia, ciência e religião têm sido o 

sujeito de uma longa e polêmica discussão entre muitos teóricos da Antropologia. 

Este debate que se iniciou no tempo de Tylor tem se estendido até a atualidade. Ele, 

segundo o autor, desperta um interesse particular por dois motivos principais: 

-É fato aceito pelos que participam desse debate que essas três categorias são 

domínios prevalecentes em todas as sociedades, por este motivo sendo usadas para 

estudos comparativos. 

-A polemica consistiu nas diferentes posições que estes teóricos tomaram com 

relação a essas três categorias, principalmente com relação a seu conteúdo, seus 

estágios de desenvolvimento e seu grau de racionalidade. (TAMBIAH, 2000, p. 1 e 

2).  

 Tambiah7 (2000) se contrapõe a Weber, defendendo que as condições históricas 

influenciam sim o status subjetivo e o valor de determinados conceitos e ideias. A 

análise do uso e da definição das três categorias em questão, deve levar em conta as 

particularidades do contexto em que estas foram construídas por seus teóricos, além 

do significado corrente que elas possuem no Ocidente.  

 Nos capítulos 3 e 4 de seu livro, Tambiah8 (2000) apresenta o debate 

protagonizado por Tylor e Frazer de um lado e Malinowski do outro. Apesar de estes 

autores possuírem um fundamento comum (usar as três categorias em suas pesquisas, 

e apelar para as necessidades biológicas e aptidões mentais do ator individual) 

tinham posições contrastantes. Nas próximas páginas será reproduzida a discussão de 

Tambiah sobre as categorias magia, ciência e religião e o debate entre os três 

                                                           
7 TAMBIAH, Stanley Jeyaraja. Magic, Science, Religion, and the scope of racionality. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000. 
8 Ibidem. 
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antropólogos anteriormente citados, pois esta discussão é essencial para refletirmos 

como Kardec articula estas categorias. 

  Edward Tylor (1832-1917) era um antropólogo vitoriano, que viveu no auge 

da expansão do império britânico, estimulado pelas histórias de viajantes que traziam 

relatos de culturas exóticas. A orientação intelectual deste autor vinha de uma 

educação parental Quaker, da fé no valor explanatório da ciência, do evolucionismo 

social e do comprometimento para o progresso moral, o que fazia com que a sua 

ciência tivesse um caráter reformador. No entanto, Tylor via o estudo dos homens 

como um ramo da ciência natural. Ele definia a evolução em termos determinísticos, 

nomotéticos e naturais, como capaz de uma descrição a partir de leis gerais. As 

práticas culturais neste esquema eram categorizadas como se fossem ‘espécies’ 

biológicas, sendo ordenadas posteriormente em níveis ou graus (as sociedades 

passariam pelos estágios de selvageria, barbárie e civilização), pois para o autor a 

humanidade possui uma mesma unidade psíquica.9 

 A magia, para Tylor, quando encontrada nas sociedades europeias é a 

sobrevivência10 de um passado bárbaro, que um dia será superado. Isso porque a 

magia é uma ‘ilusão perniciosa’ fruto da aplicação errônea do ‘princípio de 

associação de ideias’. Por exemplo, é comum que os galos cantem um pouco antes 

do nascer do sol. Dentro da lógica científica o sol nasce com ou sem o galo. Mas 

segundo a mente primitiva, poderia haver a ideia de que é o canto do galo que faz 

com que o sol nasça. A magia, portanto, é uma ‘falsa arte’ e seus praticantes são 

‘enganadores’, pois um grande número de efeitos bem sucedidos por motivos 

naturais, são interpretados erroneamente como magia. Ela não passa de um tipo de 

ciência bastarda, pois possui como objetivo o controle das forças que regem o 

ambiente físico, mas segundo a lógica primitiva infantil. (TAMBIAH, 2000, p.46) 11 

 A concepção de Tylor de religião envolvia também uma visão evolucionista, 

que colocava em um nível primário a religião animista (uma religião primitiva, 

baseada na crença em seres espirituais) seguida pelos politeísmos para chegar ao 

monoteísmo ético, uma religião desenvolvida. Também concebia que na religião a 

crença vem antes do rito, encerrando sua origem na psicologia individual. Assim, 

                                                           
9 TAMBIAH, Stanley Jeyaraja. Magic, Science, Religion, and the scope of racionality. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000. 
10 A sobrevivência para Tylor é a prova que nos permite traçar os passos evolutivos da humanidade.Pois 
características nascidas em sociedades primitivas que respondiam a certas necessidades, às vezes ainda 
permanecem nas  sociedades mais avançadas. 
11

Ibidem. 
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Tylor colocava religião de um lado e, magia e ciência do outro. A magia como uma 

tentativa falha do empreendimento científico, uma pseudociência. O fato é que, na 

verdade, o autor nunca distinguiu diretamente magia e religião, ele apenas tratou 

destes temas em volumes distintos de sua ‘Cultura Primitiva’. Na verdade em alguns 

momentos admitia que os dois aspectos pudessem se sobrepor, principalmente no 

estágio primitivo.12 

 Já o livro ‘ O Ramo de Ouro’ do também vitoriano James Frazer (1854-1938), 

é considerado por Tambiah como um pós-escrito de Tylor. Onde um havia sido 

ambíguo, o outro foi descarado e direto. Para Frazer há um desenvolvimento 

evolutivo do pensamento humano: primeiramente há predominância da magia, 

depois da religião e por fim da ciência. Cada uma dessas três fases tende a superar 

sua antecessora.13 

 Assim como Tylor, Frazer viu a magia como precursora da ciência, pois ambas 

tem uma noção de uniformidade da natureza. Aqueles que praticam a magia 

acreditam que as mesmas causas sempre fornecem os mesmo resultados; que se 

realizarem um ritual de acordo com as regras, conseguirão alcançar o efeito desejado. 

Na ciência e na magia há uma concepção de mundo fechada, baseada em leis 

imutáveis. Mas a magia é inferior à ciência, por estar baseada em uma lógica 

rudimentar (inspirada em instintos e não na racionalidade), sendo regida por dois 

princípios: da similaridade (da semelhança) e da contiguidade (a lei do contato). Já 

no caso da fase da Religião, nela ocorre o ‘espanto’ em que os homens passam a 

necessitar dos deuses para conseguir favores. Há então a prevalência do sacrifício 

metafórico, como a eucaristia, por exemplo, ao invés do sacrifício metonímico 

(sacrifício real) como ocorre na magia. Em algumas situações, pode acontecer de 

uma sociedade passar pela fase mágica direto para a fase científica, sem necessidade 

de passar pela fase religiosa.14  

 Do outro lado deste debate, está o emigrado polonês Bronislaw Malinowski 

(1884-1942), que é classificado por Tambiah (2000) como uma espécie de negação 

dos pontos de vista de Tylor e Frazer. Ao contrário de seus antecessores, não era um 

‘antropólogo de gabinete’, mas fez um longo trabalho de campo na Nova Guiné e nas 

Ilhas Trobriand, que embasaram seu trabalho. 

                                                           
12 TAMBIAH, Stanley Jeyaraja. Magic, Science, Religion, and the scope of racionality. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000. 
13 Ibidem 
14 Ibidem 
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 Malinowski, inspirado em Durkheim, classificou as atividades humanas em 

‘profanas’ (atividades práticas do cotidiano) e ‘sagradas’ (que tem relação com o 

plano metafísico). Diferentemente de Tylor e Frazer, não relacionou a magia com a 

ciência, mas com a religião, pois ambas seriam ‘sagradas’ e não ‘profanas’. Definiu a 

‘ciência’ como um corpo de regras e concepções baseadas em uma inferência lógica 

sobre a experiência, que podia ser aplicada em realizações materiais por uma 

organização social. Por esta definição, até mesmo os trobriandeses teriam uma versão 

rudimentar de ciência.15 

  Em oposição, a magia e a religião teriam um caráter simbólico. O que diferia 

uma da outra era o fato da primeira ser um ‘meio’ utilitário, enquanto a segunda é um 

fim em si mesma. Aliás, a maior contribuição de Malinowski para este debate, 

segundo Tambiah (2000), era sua concepção de magia como ‘arte performática’ 

composta por: expressão dramática das emoções, impregnação de objetos com poder 

mágico e feitiços verbalizados. Ou seja, uma prática com capacidade de mobilizar 

recursos humanos e recursos da comunidade em direção a fins sociais.  

 Assim as diferenças entre as categorias Magia/Ciência/Religião para 

Malinowski não repousariam em termos de verdadeiro /falso, ou como estágios de 

desenvolvimento, mas como diferentes formas de pensar e agir que podem coexistir 

em uma mesma sociedade.16 

 A importância de apresentar este debate, apesar das diferentes posturas que 

estes autores tomaram, é demonstrar como as categorias magia/ciência/religião 

tomadas separadamente, mas em relação, tiveram e ainda tem uma relevância teórica 

crucial na análise de outras culturas. É certo que este debate não parou nestes 

autores, mas eles aqui tiveram o papel de ilustrar como a antropologia tem se 

utilizado desses termos. 

 Uma das pistas oferecidas por Tambiah (2000) para refletirmos sobre esse uso, 

é apresentar uma breve história do legado epistemológico e ontológico Ocidental na 

definição dos limites e das inter-relações entre magia, ciência e religião. Pois a 

separação entre essas categorias é uma particularidade cultural, fruto de uma história 

específica. Apresentarei a seguir resumidamente os processos históricos que 

                                                           
15 TAMBIAH, Stanley Jeyaraja. Magic, Science, Religion, and the scope of racionality. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000. 
16 Ibidem 
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contribuíram para a formação desses conceitos, embora sejam apresentados 

separadamente, são processos complementares. 

 

 

- As origens do conceito de magia 

 Tambiah (2000) apresenta dois legados principais para o conceito de magia 

ocidental: um derivado da religião inicial de Israel (que posteriormente se tornou 

parte da tradição judaico-cristã) e outro derivado da ‘ciência’ Grega. 

 Na religião bíblica inicial foi feita uma hábil distinção entre a adoração 

monoteísta ‘YHWH’ e a idolatria pagã. YHWH que significava ‘Israel está vivendo 

Deus’ era uma clara oposição aos outros ‘deuses pagãos’ que eram adorados sob a 

forma de imagens. Mas, sobretudo, esta distinção colocava a soberania de Deus 

como absoluta. Haveria um único Deus verdadeiro que criou todo o universo, nada 

poderia existir antes dele. Tudo aquilo que contrariasse a vontade do criador era vista 

como pecado e, portanto, devendo ser punida.17 

Neste contexto a magia era vista como um pecado, pois era uma forma de ação 

causal para manipular Deus. Os ídolos pagãos eram percebidos como condutores de 

poderes ocultos e, portanto, como feitiçaria. Assim a bíblia aceita a existência e a 

eficácia da magia e a existência de outros deuses, mas os condena como falsa 

religião, por ser uma forma das pessoas saltarem para YHWH por outras convenções. 

De modo diverso a cosmologia pagã era representada como aquela que concebia a 

existência de um reino primordial ou independente dos deuses. Por este motivo os 

deuses estavam sujeitos às leis do cosmos assim como os homens (nesta 

representação a diferença entre deuses e homens, era que os segundos poderiam vir a 

ser como os primeiros e desfrutar de benefícios). A magia então seria uma ação ritual 

que se utiliza de forças além dos limites dos deuses, com uma eficácia automática. 

Esta antítese da magia e a ‘verdadeira religião’ foi uma atitude que permaneceu no 

cristianismo e também na concepção ocidental de magia.18 

 Outro legado importante para a concepção ocidental de magia foi a ‘ciência 

grega’. A Grécia é apontada, segundo Tambiah (2000), por diversos autores como o 

berço da ‘ciência moderna’. De fato ela possuía termos como philosophia (amor ao 

                                                           
17 TAMBIAH, Stanley Jeyaraja. Magic, Science, Religion, and the scope of racionality. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000. 
18 Ibidem. 
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saber), episteme (conhecimento) e theoria (contemplação) entre outros.  No entanto, 

os gregos não tinham uma concepção de ciência como nós conhecemos. A 

explicação ‘natural’ grega possuía diversos aspectos místicos. Mas a categoria magi, 

já aparecia nesta época como uma categoria distinta. 

 Em um texto grego médico hipocrático, com o título em inglês ‘On the Sacred 

Disease’, havia um esforço em distinguir a magia de uma explicação natural. Ele 

rejeitava a ideia de que a doença podia ser provocada por uma intervenção oculta, 

para afirmar sua origem em processos baseados na regularidade da natureza. Mesmo 

sem apelarem para uma metodologia positivista ou uma tecnologia eficaz de cura, 

esses médicos concebiam a ideia de um mundo regido por leis regulares.19 

 Os médicos hipocráticos, portanto, demarcaram a existência do reino natural e 

estigmatizaram a explicação que consideravam ‘mágica’. No entanto não havia a 

ideia da ‘religião’ como oposta ao conhecimento científico. Era corrente a noção de 

que o princípio divino estava presente nos fenômenos naturais, a ideia da divindade 

da natureza. Assim as distinções na Grécia podem ser pensadas desta forma: 

                    Magia /medicina (“ciência”) /filosofia 

                          Religião (divindade universal) 20 

 

 

- As origens do conceito de religião 

A palavra religião deriva do latim ‘religio’ que possuía um duplo significado: a 

existência de um poder externo; o sentimento de religiosidade em relação a este 

poder. Atualmente ‘religião’ ainda carrega estes significados, mas no período 

romano a religião enquanto um grande fenômeno objetivo, ou uma entidade de 

interesse especulativo ainda não existia.21 

 Uma das grandes contribuições para o conceito de religião ocidental é a 

percepção cristã da religião como um ‘fenômeno total’ e a distinção entre verdadeira 

versus falsa religião. Vemos na Idade Média, por exemplo, Santo Agostinho 

reivindicando o cristianismo como a única religião. Nesta época, fé e não religião era 

                                                           
19 TAMBIAH, Stanley Jeyaraja. Magic, Science, Religion, and the scope of racionality. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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a grande palavra. Religio neste contexto se referia apenas a uma designação especial 

para os membros das ordens monásticas.22 

 Já durante o século XVII, surge uma concepção particular de religião que 

enfatiza os aspectos cognitivos, intelectuais e doutrinários. Essa concepção irá 

permanecer nos séculos seguintes. Calvino, por exemplo, era chamado pelo nome de 

religio, não por suas visões pessoais de Deus e suas afinidades com ele, mas pelas 

crenças e práticas que considerava como veículos para atingir suar finalidades.23 

 No século XIX a tendência dominante na exposição da religião será a visão 

racionalista do iluminismo. A religião se ‘objetifica’, vira tema de estudo e é vista a 

partir de uma história do desenvolvimento. Ela será alvo também de uma análise 

comparativa pela ótica evolucionista, onde relatos de outras religiões reportadas por 

viajantes, informarão esse esquema. Nesta época as grandes tradições religiosas já 

haviam sido rotuladas pelos ismos: Hinduísmo, Cristianismo, Budismo etc...Portanto, 

a caracterização da religião ocidental foi feita a partir da lógica do discurso científico 

e da argumentação filosófica.24 

 

-A constituição da demarcação entre ciência, magia e religião 

 

Tambiah (2000) aponta os séculos Dezesseis e Dezessete como decisivos na 

demarcação no Ocidente entre magia/ciência/religião. Para descrever os processos 

que produziram esta demarcação ele se baseia em estudo clássico de Max Weber. 

Basear-me-ei a partir deste ponto na discussão de Pierucci (2003), um 

comentador da obra de Weber. Em ‘A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo’, 

Weber define a modernidade a partir de um processo de racionalização crescente. 

Neste processo temos o ‘desencantamento do mundo’ um tipo de racionalização, que 

embora não sendo o único, foi essencial na constituição mesma da modernidade. O 

‘desencantamento do mundo’ atua em dois sentidos principais: o sentido ‘a’ ou 

desencantamento do mundo pela religião, e o sentido ‘b’ o desencantamento do 

mundo pela ciência. No primeiro caso temos como consequência o processo de 

desmagificação religiosa, no segundo a ‘perda de sentido’. 

                                                           
22 TAMBIAH, Stanley Jeyaraja. Magic, Science, Religion, and the scope of racionality. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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Iniciemos pelo desencantamento religioso. Este é considerado por Weber 

como processo essencial no surgimento da modernidade, tendo ocorrido muito antes 

do desencantamento pela via científica. Aliás, é importante ressaltar que o 

desencantamento religioso é um momento particular da história Ocidental, não 

podendo ser estendido a todas as religiões. Refere-se, na verdade, à desmagificação 

religiosa ocorrida em algumas vertentes do protestantismo.25 

O protestantismo ascético se despojou gradativamente da magia enquanto 

forma de salvação da alma, ou seja, de todas as formas de coagir Deus a conceder 

salvação. Defendia a ideia da predestinação, impossibilitando a busca da salvação em 

rituais religiosos extracotidianos, como presentes no cristianismo. Valorizava assim a 

prática da atividade intramundana: o trabalho visto como dever moral apreciado por 

Deus. Surge uma unidade entre a atividade profissional e a busca da salvação através 

da mesma.26 

Com isso, o protestantismo ascético acabou por disseminar um tipo de 

conduta de vida racional, que por sua vez tornou propício o surgimento do 

capitalismo e da ciência moderna. Mas, ainda que o capitalismo e a ciência em suas 

formas modernas só tenham surgido recentemente, o processo de desmagificação 

ocorrido no protestantismo remonta há milênios atrás, quando os profetas israelitas 

iniciaram a sua luta contra a magia (século VIII a.C.).27 

Tal processo de desmagificação ocorre em grande parte devido aos 

intelectuais religiosos, ou seja, aos profetas que estão constantemente em busca de 

interesses religiosos ‘ideais’, em oposição às massas que, na verdade, buscam 

interesses religiosos bastante ‘materiais’. Portanto, em sua busca idealizada, tais 

intelectuais estão constantemente modificando o campo religioso na tentativa de 

compreender o mundo cada vez mais como um cosmos com sentido. 28  

Esse processo é denominado enquanto ‘racionalização’ pois para Weber em 

uma tipologia ideal magia representa o polo mais irracional e religião o polo mais 

racionalizado. A magia, em sua visão de mundo monista, não diferencia o mundo dos 

humanos do mundo dos ‘espíritos’, apenas pensando em termos de favorável ou 

prejudicial, enquanto que a religião, com seu dualismo, separam o ‘mundo de lá’ do 

                                                           
25 PIERUCCI, Antônio Flávio. O Desencantamento do Mundo: Todos os passos do conceito em Max 
Weber. São Paulo: Editora 34, 2003. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem 
28 Ibidem 
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‘mundo de cá’, demonstrando assim uma ética que diferencia bem e mal, e 

representando assim em relação à magia um ‘avanço’ na racionalização teórica, 

porque religião é acima de tudo doutrina.29 

Weber acredita que a remoção da magia, no caso do protestantismo, 

representou, sobretudo, a remoção de um ‘obstáculo’ ao desenvolvimento do 

capitalismo, porque ela seria o impedimento para um racionalização ética da conduta 

de vida e, portanto, para a racionalidade econômica do capitalismo moderno.  É 

possível afirmar que a confluência destes eventos foi uma espécie de ‘Big Bang’ da 

modernidade.30 Por esse motivo são constantes na obra weberiana as comparações 

entre o Ocidente e o Oriente, pois religiões como a hinduísta, a budista e a xintoísta 

são consideradas ‘encantadas’, ou seja, com a presença constante da magia, cujo 

tradicionalismo representa o impedimento para o desenvolvimento do capitalismo e 

da modernidade no Oriente.  

 Até aqui foi comentado apenas o ‘desencantamento do mundo’ no campo 

religioso. Sobre o desencantamento produzido a partir do campo científico, este foi 

um evento posterior, mas essencial na continuidade da modernidade. É caracterizado 

por Weber31 como ‘perda de sentido’, na medida em que a ciência não doa, nem 

mesmo pretende doar, sentido ao mundo e às coisas, porque para a ciência o ‘ser’ 

precede o ‘deve ser’, ao contrário do que ocorre no campo religioso. 

A ciência retira o sentido do mundo transformando-o em mero ‘mecanismo 

causal’ em sua analise do mundo natural, naturalizando também o mundo social que 

é esvaziado em seu valor e se torna completamente explicável, sem nenhum tipo de 

mistério insondável. “A ciência desencanta porque o cálculo desvaloriza os 

incalculáveis mistérios da vida” “...desvaloriza o misterioso porque incalculável...” 

(Pierucci,2003, p.161). 

No entanto, ainda que o conhecimento científico retire o sentido do mundo, 

ele progride, pois que o desenvolvimento da ciência é o progresso, aqui entendido 

como o acúmulo constante de conhecimentos sobre o mundo, o que, para Weber, é 

ainda mais fatal do que o desencantamento religioso, porque é incapaz de regredir ou 

recuar impondo à modernidade um avanço constante. E de nada adiantaria se a 

ciência buscasse algum sentido ou valor transcendental porque isto significaria ‘o 

                                                           
29 PIERUCCI, Antônio Flávio. O Desencantamento do Mundo: Todos os passos do conceito em Max 
Weber. São Paulo: Editora 34, 2003. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem 
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sacrifício do intelecto’, sendo que mesmo que a ciência não dê nenhum significado à 

morte, ela possibilita ainda assim um determinado controle sobre a experiência que é 

essencial na existência do homem moderno.32 

Ciência e religião representam na modernidade o mais radical de todos os 

conflitos axiológicos, na medida em que a primeira ao reduzir o mundo a meros 

mecanismos causais retirou o sentido metafísico de Deus. Ambas são instâncias 

completamente diferenciadas. É o que Weber chama de autonomização das ‘esferas 

de valor’, pois que na modernidade a racionalização ocasionou a separação e 

institucionalização de diferentes esferas da vida, obedecendo cada uma destas a 

aspectos diferenciados da existência moderna.33 

Portanto, as categorias magia/ciência/religião na modernidade Ocidental 

constituem domínios ontologicamente distintos. Cada uma delas possui significados 

construídos a partir de um longo processo histórico. Essas categorias foram tomadas 

por diversos antropólogos como categorias de análise. Tambiah (2000) problematiza 

o uso indiscriminado desses termos na análise de outras culturas tão diversas da 

Ocidental. Nesta monografia, buscamos demonstrar que tão problemático quanto 

universalizá-las para além do ocidente (debate de Tambiah), é universalizá-las no 

Ocidente. De fato, a concepção como apresentada anteriormente sobre 

magia/ciência/religião é hegemônica, mas foi apropriada de diferentes formas por 

alguns grupos. 

 

2.3 A Ciência no Espiritismo 

 

Apesar dos aspectos aparentemente inconciliáveis que se revestem os termos 

religião e ciência no Ocidente, Kardec produz um diálogo entre esses campos na 

constituição da doutrina espírita. Essa doutrina que era pensada como uma ‘ciência’ 

por estar baseada em um método científico aplicado à observação e análise de 

fenômenos com espíritos, também possuía aspectos religiosos e filosóficos. 

Pensando o significado do termo ciência como apresentado no tópico anterior, 

principalmente a partir da definição weberiana, a questão que nos colocamos neste 

momento é se a ciência como definida por Allan Kardec é uma ciência moderna. 

                                                           
32 PIERUCCI, Antônio Flávio. O Desencantamento do Mundo: Todos os passos do conceito em Max 
Weber. São Paulo: Editora 34, 2003. 
33

Ibidem. 
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De fato, o Espiritismo tinha um diálogo direto com a ciência do século XIX e 

com as questões colocadas pela modernidade. No entanto, ao unificar ciência e 

religião, Kardec acaba por constituir uma ciência cujo significado não é o mesmo da 

ciência moderna, como conceituada por Weber. 

Tomamos como referencia para esta discussão ‘O Livro dos Espíritos’(2005), 

sendo que a escolha sobre este livro recaiu pelo fato de neste Kardec abordar várias 

questões gerais sobre o Espiritismo e apontar aspectos importantes da doutrina 

espírita, essenciais nesta pesquisa para entendermos como este autor desenvolve sua 

discussão sobre a ciência e religião. 

A princípio, vale destacar que neste livro, sendo inaugural, há a preocupação 

constante em definir conceitos e inserir termos novos peculiares ao espiritismo, 

sendo que tal inserção é realizada por Kardec a partir de uma espécie de 

‘nomenclatura’ como a que é feita nas “ciências naturais” como a física e a química. 

Ao firmar o Espiritismo como uma “ciência moderna”, Kardec enfatiza o fato 

de utilizar o método científico, na observação dos ‘fenômenos’ espíritas, na escrita e 

constituição da doutrina, e na recusa enfática do sobrenatural enquanto forma de 

compreensão dos fenômenos . 

Ora, o objeto do conhecimento científico se resume à matéria. No entanto, 

Kardec deseja ampliar este saber a um universo ainda desconhecido para os cientistas 

de sua época: o mundo espiritual. Se nas metafísicas religiosas, as metáforas são 

evocadas e produz uma atividade de reflexão, no Espiritismo o antes considerado 

invisível se torna algo que podemos tocar, fotografar e pesquisar. A doutrina espírita 

é uma materialização das representações do além. (Laplantine e Aubrée, 1990). 

Neste sentido vale conceber que o conceito de ciência não é algo estático. Os 

padrões científicos da época eram de uma ciência que ainda dava seus primeiros 

passos. No período analisado, por exemplo, vigoraram muitas práticas que hoje são 

consideradas pseudociências. Como o caso da Alquimia e do Mesmerismo, 

fortemente reforçadas pelo entusiasmo popular.  O Espiritismo sem dúvida encontrou 

paralelo nestas práticas.  

Laplantine e Aubrée (1990) descrevem como durante o século dezenove houve 

uma verdadeira revolução científica: a velocidade das descobertas e das inovações 

tecnológicas ocorria em uma rapidez nunca vista antes. O Espiritismo se insere neste 

contexto como mais uma inovação. Se houve, por exemplo, uma intensificação nas 

comunicações, a possibilidade de viajar de trem ou de navio em uma quantidade 
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menor de tempo, porque não pensar na possibilidade da comunicação entre vivos e 

mortos?  Ou até mesmo se haviam diversas descobertas no campo da astronomia, 

porque não se imaginar a possibilidade de se comunicar com seres de outros 

planetas? 

Deste modo, a forma ‘científica’ com que Kardec trata temas relacionados à 

vida após a morte, encontra respaldo nas condições sociais de sua época, que 

valorizava o científico, mas que popularmente ainda não fazia distinções entre a 

ciência e a pseudociência, nos moldes das distinções feitas hoje. 

Allan Kardec procedia a partir de uma descrição detalhada de seu método 

científico de observação dos fenômenos, além de uma argumentação lógica que 

comprovava a existência dos espíritos. Vejamos como ele desenvolve sua 

argumentação: Primeiro, aponta para a observação do fenômeno da movimentação de 

objetos diversos (mesas girantes). A observação destes foi dirigida pelo olhar 

sistemático e racional. Até este ponto fenômeno se restringiu ao campo do domínio 

físico. Em um segundo momento, quando se descobriu que a causa dos fenômenos 

não era uma força mecânica cega, mas uma causa inteligente, partiu-se para um 

campo novo de especulação. Segundo Kardec, o próprio fenômeno se 

autodenominou como ‘Espírito’. Para se chegar a esta conclusão, relacionou-se o 

número de pancadas na mesa às letras do alfabeto. Como o mesmo ocorreu em vários 

países, o autor argumenta em favor da veracidade dos acontecimentos. Com o passar 

do tempo esta comunicação se desenvolveu. Criou-se um método mais eficiente 

(sugerido pelos próprios ‘espíritos’) que consistia numa cesta com um lápis 

pendurado e uma folha, sobre o qual o espírito escrevia. (KARDEC, 2005). 

Mais tarde surgiram os médiuns, ou intermediários entre espíritos e homens. 

Estes tomaram o lugar da ‘cesta com o lápis’ e passaram a escrever por um impulso 

involuntário, originado de uma causa externa. Há para Kardec três provas da 

objetividade da manifestação mediúnica: 

- Três médiuns com a mão sobre a mesma cesta escrevem juntos a mesma 

coisa. 

-Mudança radical de caligrafia conforme o Espírito que manifesta o médium. 

-Existência de escritos além da capacidade intelectual do médium.34 

                                                           
34 Ibidem. 
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Ou seja: o médium não possui nenhuma influencia ou consciência do que está 

escrevendo. O resultado da escrita se deve ao ‘espírito’ que o acompanha. A partir do 

resultado desta intermediação, os Espíritos transmitiram uma ‘doutrina’ que Kardec 

expõe no ‘Livro dos Espíritos’ (2005). Por este motivo, para Kardec, o Espiritismo é 

uma aplicação da ciência moderna, mas, ao mesmo tempo, uma inovação perante a 

esta, pois encerra um aspecto experimental (das manifestações em geral) e um 

aspecto filosófico (o ensinamento dos Espíritos e o reconhecimento da existência de 

Deus). 

No entanto, há alguns aspectos correntes na codificação kardecista que podem 

ser contrapostos à noção de ciência moderna. Devemos pensar, por exemplo, que a 

constituição do campo científico se baseia não apenas na questão do método, mas 

também no processo de objetificação. Ora, se há sempre um mediador entre Kardec e 

os ‘espíritos’, que é um sujeito, o processo de objetificação é impossibilitado. Ao 

tratar o médium como algo mecânico, Kardec apaga a sua condição de sujeito, e, 

portanto, exclui a reflexibilidade própria da ciência. 

Por outro lado, a codificação espírita obedece a uma lógica diferente daquela 

observada no campo religioso. A doutrina é constituída a partir de perguntas e 

respostas realizadas por Kardec junto aos ‘espíritos’. No entanto, ele não é um mero 

compilador destas respostas. A doutrina espírita, não é apenas uma ‘revelação’. Pois, 

quem organiza as repostas em um sistema articulado de pensamento e em um corpus 

doutrinário, é Kardec. Inclusive, segundo Stoll (2003) a caracterização do 

Espiritismo como ‘ciência, filosofia e religião’ foi um perfil atribuído por Kardec, e 

não pelos ‘espíritos’: 

 

O que singulariza o Espiritismo nesse momento, portanto, é o modo 
como se produziu a acomodação das informações dos ‘espíritos’ a 
ideias, modelos e princípios que têm origem em outro campo - o da 
ciência. Essa articulação foi sendo construída por Allan Kardec em 
meio ao processo de coleta das informações ‘dos espíritos’ e do 
desenrolar do embate entre correntes diversas do pensamento 
científico. 
... a participação de Allan Kardec na constituição da doutrina é muito 
mais extensa do que ele próprio sugere. Não diríamos, portanto, 
como é de senso comum, que ele é apenas o codificador da doutrina. 
O estatuto de ciência que atribui ao Espiritismo é uma criação sua. 
Portanto, uma interpretação pessoal. Essa sua interpretação, porém, 
foi assumida como inerente à manifestação ‘dos espíritos’, dando 
origem ao mito de que o Espiritismo seria, na sua versão original, 
efetivamente científico. (Stoll, 2003, p.48). 
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A codificação espírita engloba elementos de campos diversos, como o religioso 

e o científico. Kardec transita entre estes campos. Um dos pontos essenciais onde 

este diálogo aparece é a percepção dual da realidade, Kardec concebe a oposição 

entre o Mundo Invisível (o mundo espiritual, eterno e preexistente) e o Mundo 

Visível (secundário, ligado à matéria), ambos criados por Deus (o Espiritismo possui 

fortes influencias do Cristianismo), princípio de tudo (CAVALCANTI, 1983). O 

“espírito” é concebido como individualidade histórica cuja trajetória se descreve em 

termos de um curso progressivo de reencarnações até que se alcance a perfeição 

moral. A noção de reencarnação, ausente no Cristianismo, é introduzida por Allan 

Kardec, o que aproxima o Espiritismo de religiões como o Budismo e o Hinduísmo. 

Se não há efeito sem causa, qual a causa que originou o mundo dos vivos e o 

mundo dos espíritos? A resposta de Allan Kardec se volta à religião: “é Deus, causa 

primária de todas as coisas”, afirma-se em sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, 

(2005) As leis divinas, afirma o autor, também são leis da natureza, não podendo ser 

violadas; elas regem a harmonia do universo.  

Com relação ao fenômeno da reencarnação afirma-se: criado ignorante, o 

“espírito” passa por diversas existências até alcançar a perfeição. Neste sentido, 

todos partem de uma mesma condição (ignorante), devendo alcançar o mesmo fim, 

porém, cada um há seu tempo, por meio de diferentes experiências, segundo as suas 

escolhas, pelo livre-arbítrio. É uma liberdade que exige responsabilidades. Regidos 

pela lei da ação e reação (lei científica da física), e também pela lei do karma (lei 

moral), nossos atos são pensados como geradores de consequências morais; o 

“espírito” terá que compensar seus “erros” ao longo de suas reencarnações. Não 

existe aqui a teologia da predestinação, que salva ou condena pela fatalidade divina. 

A noção de livre-arbítrio é a base da doutrina da evolução sustentada por Kardec. A 

noção de “progresso” no Espiritismo não se resume, porém, à trajetória do “espírito” 

em sua individualidade, pois a reencarnação também é pensada como motor do 

progresso social, na medida em que os espíritos mais ‘esclarecidos’ tendem a auxiliar 

o avanço dos espíritos ‘inferiores’. Como uma espécie de filosofia da história, 

Kardec vê o advento do Espiritismo como uma nova fase de esclarecimento da 

humanidade. Sua missão é ajudar os “espíritos encarnados” (termo pelo qual se 

designa os vivos) a entender o sentido de suas existências, melhorando assim o seu 

modo de vida e ensinando-os a agir no sentido do progresso moral. Por este motivo, 
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o Espiritismo é considerado por Kardec como conciliando os aspecto moral e o 

científico.   

A tentativa de aliar ciência e religião não era uma particularidade do 

Espiritismo, mas foi um aspecto comum a outros grupos de sua época. 

 Ora a ruptura da ciência aos dogmas da Igreja, é parte do processo de 

secularização, um dos esteios da modernidade, que na formulação de Weber ocupa 

lugar central. A partir desse processo a sociedade moderna passa a se organizar em 

esferas distintas - economia, política, religião, ciência dentre outras - que ao se 

libertarem do julgo da religião e da “tradição” passam a assumir funções distintas, 

regidas por racionalidades próprias. Ou seja, a religião, que possuía um caráter 

integrador da sociedade, perde hegemonia e passa a ter seu campo de atuação social e 

político restrito. (GIUMBELLI, 1999). Processo no qual o discurso científico ganha 

novo estatuto, buscando consolidar-se como a forma dominante (no Ocidente) de 

racionalização do mundo. 

Inúmeras foram as reações a esse processo. O chamado Espiritualismo 

Moderno, movimento espiritual, religioso e intelectual, do qual o Espiritismo, a 

Teosofia, o Ocultismo entre outros faziam parte, reuniu lideranças de várias correntes 

filosófico-religiosas que se opuseram à época a essa tendência. Este “movimento”, 

segundo José Jorge de Carvalho (2006) “poderia ser definido em meus próprios 

termos, como a busca do sentido arcano, transcendente e da experiência iniciática, 

individual e plena na era do mundo exaurido dos mistérios doutrinais” e também a 

busca da “experiência iniciática na era do descrédito e da crítica à religião oficial e 

da ascensão definitiva da ciência racionalista como fonte primordial de saber e 

gnose”. (CARVALHO, 2006, p. 6). 

O Espiritualismo Moderno pautava suas críticas à ciência “moderna” utilizando 

elementos de filosofias e tradições das origens mais diversas que conviviam em 

situação de confronto ou complementaridade com o cristianismo, como é o caso das 

religiões orientais. Além de realizar as suas discussões a partir de um discurso 

intelectual e científico, ele mostrava a possibilidade de dialogar ciência e religião. 

Resumindo, pode-se dizer que o Espiritualismo Moderno “mantém uma relação tensa 

com a visão de mundo surgida na modernidade: procura apoiar-se nas ciências, ao 

mesmo tempo em que critica uma cegueira da ciência institucionalizada” 

(CARVALHO, 2006, p.9). 
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Portanto, o discurso Espírita que se afirmava predominantemente científico em 

sua visão de mundo, acabava por constantemente deslizar entre a ciência e a religião, 

de modo que ainda que Kardec busque constituir o Espiritismo como uma ciência 

moderna, e ainda que use preceitos da ciência moderna, pelo fato de propor unificar 

ciência e religião, acaba por constituir uma ciência cujo significado não é o mesmo 

da ciência moderna. Porque a ciência moderna não busca sentido para as coisas, ela 

apenas busca um acúmulo constante de conhecimentos sobre o mundo a partir de 

nexos causais, ao passo que a ciência em Kardec é uma ciência que busca o sentido 

da vida. 

 Ainda que Kardec não apresente uma concepção de ciência moderna, a partir 

da concepção weberiana, ele sintetiza debates da modernidade e propõe uma “outra 

ciência” gerada a partir de uma tensão com relação à ciência institucionalizada e à 

religião oficial, na busca de um sentido transcendental em meio à era da razão. Neste 

sentido, ele é produto deste conflito surgido com a modernidade. 

Veremos posteriormente como essas categorias ciência e religião, embora 

constituídas em diálogo na doutrina codificada por Kardec, serão alvo de um longo 

debate e cisões no Espiritismo Brasileiro. 

 

2.4 O Espiritismo no Brasil 

 

No Brasil, o Espiritismo difundiu-se concomitantemente à divulgação das 

ideias de Kardec na Europa. Introduzido por imigrantes, a divulgação que a princípio 

se deu pela via escrita (temos já em 1865 a publicação do primeiro jornal espírita na 

Bahia O Eco d’Além Tumulo e em 1875 a publicação d’O Livro dos Espíritos) entre 

as classes mais altas, popularizou-se, pela prática assistencial e terapêutica. Para 

Damazio “A cura mediúnica, além de um fim em si mesma”, serviu “como uma 

comprovação da realidade e da interferência do mundo extrafísico, sendo forma mais 

direta de expandir a crença” (1994, p. 153 e 152). 

No entanto, é importante atentar para usos que o termo ‘Espiritismo’ adquire 

em solo brasileiro. Tomamos o significado que se refere à doutrina codificada por 

Kardec e a seus seguidores. Mas, como aponta Giumbelli (1997) este é um campo 

cheio de ambiguidades e imprecisões. O termo é usado para designar diversos tipos 
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de práticas centradas na ‘mediunidade’ ou qualquer ideia que evoque a noção de 

‘espíritos’: 

 

Falar de ‘espiritismo’ é, então, sempre dizer muito – há coisas demais sob 
o termo- e dizer pouco- pois é difícil nos satisfazermos com tão pouca 
especificidade. Mas em um ponto, pelo menos, a categoria assume 
significado inequívoco e suficiente: na sua associação com práticas 
terapêuticas, como se ‘espiritismo’ e ‘curandeirismo’ participassem de um 
mesmo campo semântico e um mesmo território de realidade. (...). E, de 
fato, o primeiro contato de muitas pessoas com centros kardecistas e 
umbandistas ocorre em virtude da tentativa de resolução de algum 
problema físico ou de alguma aflição psicológica ou moral.  
(GIUMBELLI, 1997, p.1). 
  

  A questão da imprecisão do termo já aparece em um dos primeiros trabalhos 

antropológicos sobre o Espiritismo, datado da década de 60: Kardecismo e Umbanda 

de Procópio Camargo (1961). O autor aponta para o surto extraordinário de ‘religiões 

mediúnicas’ no Brasil. Tomando como referencia os dados do IBGE de 1950, ele 

nota que 824.553 pessoas se declaram ‘espíritas’. No entanto, essa estatística revela 

um uso amplo do termo, que é utilizado para designar diversas práticas religiosas de 

‘terreiros’, ‘tendas’ e ‘sessões espíritas’. O autor fala em termos de um continuum 

mediúnico:  

 

Em primeiro lugar, como já deve ter notado o leitor, referimo-nos a 
‘religiões mediúnicas’, agrupando formas religiosas bem diversas, como a 
Umbanda e o Kardecismo. Levou-nos a realizar esse ‘corte da realidade’ 
tanto a percepção de analogias, que explicariam o crescimento simultâneo 
dessas modalidades de vida religiosas, como a verificação de uma simbiose 
doutrinária e ritualística que redunda no florescimento de uma consciência 
de unidade. Constitui-se, assim, conforme nossa hipótese, um ‘continuum’ 
religioso que abarca desde as formas mais africanistas da Umbanda até o 
Kardecismo mais ortodoxo. (CAMARGO, p.12, 1961). 
  

 Independentemente dos protestos de kardecistas na aplicação do termo 

‘espírita’ a outras práticas, a expressão, segundo o autor, cobre todo o ‘continuum’. 

A existência deste é observada por Camargo (1961) na cidade de São Paulo, onde há 

entre os fiéis uma percepção de continuidade. O termo ‘espírita’ que goza de maior 

‘prestígio social’, é geralmente apresentado indistintamente pelos entrevistados no 

primeiro contato, somente posteriormente é que se revela o aspecto umbandista de 

seu espiritismo. 

 O modo como os fiéis vivenciam estas práticas religiosas, é fundamental, 

segundo Camargo (1961), na percepção da continuidade. O foco no fenômeno 
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mediúnico, faz com que aos olhos de frequentadores, ‘terreiros’ de umbanda e 

‘mesas’ kardecistas seja uma experiência unificada. No entanto, Espiritismo e 

Umbanda representariam ‘extremos’ do continuum onde a proximidade ao primeiro 

representaria maior foco na ‘interiorização da experiência religiosa’ e no 

‘aprendizado doutrinário’, enquanto no segundo, maior ênfase na ‘riqueza 

ritualística’ e na ‘magia’. Outro aspecto apontado pelo autor, é que a busca de 

frequentadores pelas práticas do continuum ocorre principalmente pela expectativa 

de solução de problemas emocionais, físicos, psíquicos entre outros, por meio de 

médiuns. 

Aqui chegamos a um ponto importante desta discussão. Procópio Camargo 

(1961) afirma que o Espiritismo sofreu modificações essenciais quando foi 

transplantado para o Brasil (devemos pensar, por exemplo, que a prática de cura 

espírita não era realizada na França). Segundo ele, tais transformações ocorreram em 

virtude da influencia do ‘novo ambiente sócio-cultural’. O Espiritismo originalmente 

constituído por Kardec como ‘ciência, filosofia e religião’, teria sofrido uma ênfase 

mais ‘religiosa’ e ‘mística’ em solo brasileiro: “A ênfase no aspecto religioso da obra 

de Kardec, que se define igualmente como ‘ciência e filosofia’, constitui, no entanto, 

o traço distintivo do Espiritismo brasileiro e, talvez, a causa de seu sucesso entre 

nós.” (1961, p.4).  

Tal ponto de vista é reforçado por outros autores. Aubrée e Laplantine (1990), 

por exemplo, destacam que a especificidade do Espiritismo brasileiro é a sua ênfase 

no Evangelho, no jargão ‘Deus, Cristo e Caridade’ e a constituição dos centros 

espíritas como uma espécie de Igreja. A variável explicativa que utilizam é a noção 

de uma cultura brasileira ‘dos espíritos’, caracterizada como íntima de santos, oguns 

e orixás, focada, portanto, na mediação entre o mundo visível e o mundo invisível. 

Damazio também menciona uma predisposição da cultura brasileira à magia: “A meu 

ver, o principal fator da expansão do Espiritismo, em suas várias vertentes, foi a 

prática da medicina mágica arraigada na cultura brasileira” “nesse ambiente 

tradicionalmente impregnado pela crença em poderes psíquicos e/ ou sobrenaturais 

de cura.” (1990, p. 153, 132). 

Segundo Stoll (2003), Clifford Geertz em Observando o Islã (2004) nos 

auxilia a refletir sobre o processo de reinterpretação das religiões e em particular, da 

reinterpretação do Espiritismo no Brasil. Geertz toma como referencia para sua 

discussão a análise do Islamismo em dois países: Indonésia e Marrocos. Em ambos 
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os casos observam-se formas religiosas bastante diversas. Na Indonésia, o islamismo 

seria caracterizado pelo sincretismo, principalmente com o hinduísmo, misturando-se 

com o panteísmo indiano, e tendo um viés bastante teosófico. Já no Marrocos o 

islamismo seria uma força homogeneizadora, se confundindo com a construção da 

nação, caracterizando-se pela severidade moral e adoração dos santos.  

A tese do autor é a de que o processo de universalização das religiões envolve 

uma força particularizante e outra generalizante: 

 

Em suma, dizer que o Marrocos e a Indonésia são sociedades islâmicas- no 
sentido de que nelas a maioria das pessoas (mais de nove em cada dez 
pessoas de ambas as populações) professam ser mulçumanas- aponta tanto 
para suas diferenças quanto para suas semelhanças. A fé religiosa, mesmo 
quando derivada de uma fonte comum, é tanto uma força particularizante 
quanto generalizante; e, de fato, qualquer que seja a universalidade 
atingida por uma dada tradição religiosa, ela surge de sua capacidade de 
envolver um conjunto cada vez mais amplo de concepções de vida 
individuais e mesmo idiossincráticas, e, de alguma forma, de sua aptidão 
para sustentar e elaborar todas elas. (GEERTZ, 2004, p.27). 

 

 

De fato, o Espiritismo passou por um processo de reinterpretação em solo 

brasileiro. No entanto a tese de que seu caráter específico derivaria de uma adaptação 

a uma cultura ‘mágica’, como apresentada por alguns dos autores anteriormente 

abordados (Camargo, Damazio, Laplantine e Aubrée), pode ser questionada. 

  Emerson Giumbelli (1997) nos fornece outra perspectiva para pensar a ideia de 

uma ênfase ‘religiosa’ assumida pela doutrina espírita no Brasil. Segundo o autor, 

hoje parece evidente considerar o Espiritismo como uma religião, mas este não foi o 

único estatuto que ele obteve em solo brasileiro. A proposta de seu artigo é a analisar 

o Espiritismo enquanto produto de determinadas elaborações discursivas, 

principalmente daquelas com forte intervenção social, como as do campo médico.  

Em meados do século XIX quando o Espiritismo chega ao Brasil a medicina 

assume um papel de intervenção e medicalização da sociedade. Suas ações 

atravessam o campo moral, jurídico e até mesmo religioso. A lei prescreve que 

somente aqueles formados em medicina poderão exercer as atividades que um 

médico exerce. O Espiritismo, ao dedicar-se a atividades de cura (uma inovação 
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criada no Brasil), passa a ser alvo de acusações de charlatanismo, prática definida 

como crime em três artigos que passam a integrar o Código Penal de 1890.35 

 Perseguido pela Igreja Católica, pela medicina e pela justiça, o Espiritismo 

ainda enfrenta no final do século XIX e começo do século XX, o movimento 

denominado “psicologia fisiológica”, que estabelece correlação entre a consciência e 

as associações nervosas do corpo (os reflexos físicos). O tema do hipnotismo se torna 

essencial para os estudiosos desta área, e o principal campo onde vão encontrar a 

comprovação de suas teorias é o campo religioso, principalmente entre as religiões 

mediúnicas (não apenas o Espiritismo, mas também as religiões afro-brasileiras). 

Nesta perspectiva o discurso do Espiritismo não se apresenta mais como crime, ou 

fraude, pois as suas práticas curativas de fato tem eficácia (a partir do efeito 

hipnótico), mas como patologia, na medida em que o ‘transe mediúnico’ passa a ser 

visto como produzido por indivíduos mentalmente doentes (histéricos).36 

 Na década de 30, alguns estudiosos da área social introduzem outra perspectiva 

sobre o tema, ao analisarem o Espiritismo a partir do conceito de cultura, deslocando 

a hegemonia dos discursos médicos e psiquiátricos acerca do mesmo. Dois nomes se 

destacam neste momento: Arthur Ramos e Roger Bastide.37 Ambos os autores irão 

contestar os argumentos psicopatológicos demonstrando que é necessário 

contextualizar tais fenômenos (o transe mediúnico) no ambiente cultural em que são 

produzidos. Bastide compara o Espiritismo com outras religiões de possessão 

sugerindo uma hierarquia religiosa que acompanha as diferenças de classe social. 

Segundo Giumbelli (1997): 

  

Hoje parece evidente que se deva considerar o espiritismo como uma 
‘religião’ como qualquer outra. Há algum tempo, contudo, ele foi 
diagnosticado como uma doença e perseguido como um crime; e, antes 
mesmo disso, negado por ser uma heresia. Mas é importante deixar claro 
que não se trata de um trajeto evolutivo (...). Trata-se, ao contrário, de 
mostrar como categorias distintas produziram realidades específicas, e que 
na utilização de tais categorias são igualmente definidas a natureza dos 
fundamentos legítimos de um discurso e os sujeitos competentes de sua 
enunciação. Assim, para que o ‘espiritismo’ pudesse ser qualificado como 
uma religião, foi necessário que suas práticas e suas doutrinas tivessem se 
tornado equivalentes-vale dizer, designadas por um mesmo conceito (...). 
(GIUMBELLI, 1997, p. 2). 

                                                           
35 GIUMBELLI, Emerson. Heresia, doença, crime ou religião: o Espiritismo no discurso de médicos e 
cientistas sociais. Revista de Antropologia, São Paulo vol. 40, n.2, 1997. 
 
36 GIUMBELLI, Emerson. Heresia, doença, crime ou religião: o Espiritismo no discurso de médicos e 
cientistas sociais. Revista de Antropologia, São Paulo vol. 40, n.2, 1997. 
37 Ibidem. 



34 

 

  

Em seu artigo ‘Secularização e espaço público: a reinvenção do pluralismo 

religioso no Brasil’, Paula Montero (2009) parte da hipótese de que o surgimento do 

pluralismo religioso no Brasil ocorre de maneira diversa do que aconteceu na 

Europa, particularmente na França. Enquanto no segundo caso, o pluralismo 

religioso surge como um valor político, após um longo período de guerras religiosas 

que desafiavam a unidade política/religiosa, no Brasil o próprio processo de 

separação Igreja/Estado, produziu ‘novas religiões’: 

 

(...) o ‘pluralismo religioso’ no Brasil não resultou da conflituosa 
convivência de diversas confissões religiosas preexistentes à constituição 
do Estado republicano- em particular o catolicismo, as ‘seitas’ protestantes 
e os judeus, como no caso francês- cuja presença pública e direitos civis e 
o Estado pretendeu regular. O pluralismo religioso no Brasil, isto é, o 
reconhecimento legal da diversidade de cultos e a garantia de liberdade 
religiosa, foi o resultado de um longo debate político-científico em torno 
daquilo que o Estado (e a sociedade) podiam legitimamente reconhecer e 
aceitar como ‘prática religiosa. (MONTERO, 2009, p.10). 
 

O suposto caráter religioso assumido pelo Espiritismo brasileiro não foi, 

portanto, decorrência uma mera ‘adaptação’ a uma cultura supostamente impregnada 

na crença em poderes sobrenaturais, mas fruto de um processo histórico e político de 

disputa por hegemonia envolvendo forte intervenção do Estado. Portanto, definir-se 

como “religião” não é uma decorrência somente ‘cultural’, mas também política. 

Cavalcanti destaca que a ênfase religiosa atribuída ao Espiritismo brasileiro, 

como colocada por alguns autores é uma falsa questão:  

 
Sem dúvida, o Espiritismo brasileiro, como o próprio Espiritismo Francês 
codificado por Allan Kardec, tem um caráter particular, histórico. 
“Todavia, a percepção da particularidade do Espiritismo brasileiro através 
da noção de seu caráter místico gera alguns problemas”. “A crença 
simultânea na razão e nos Espíritos, inconciliável do ponto de vista do 
discurso científico, é para os espíritas plenamente conciliável” 
“Entendendo a religião como um sistema de representações e práticas, vejo 
as noções de razão, filosófico, científico e religioso como elementos do 
sistema de crenças espírita. Como tais, seu sentido só pode ser apreendido 
no conjunto desse sistema. (CAVALCANTI, 1983, p. 25 e 26).  

 
 O tríplice aspecto da doutrina espírita, portanto, constitui para os espíritas 

brasileiros uma base para a construção de fronteiras e distinção de grupos. Mas essas 

diferenças ocorrem pela ênfase maior em um aspecto, do que o foco exclusivo. 
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  Os grupos que enfatizam o aspecto religioso são hegemônicos na cena nacional. 

A Federação Espírita Brasileira (FEB) 38 representante desta perspectiva, busca 

unificar o movimento espírita, regulamentando a prática de ‘centros’ a partir da 

ortodoxia doutrinária.  

 No entanto, além da vertente ‘religiosa’ institucionalizada, há outros grupos que 

são excluídos da FEB. Estes buscam realizar diálogos do Espiritismo com novas 

teorias e outros campos religiosos. Há grupos e lideranças que se denominam 

‘científicas’ como Waldo Vieira39 com a Projeciologia e José Lacerda de Azevedo 

com a Apometria. Há também literaturas não toleradas, como é o caso das 

psicografias de Ramatís através do médium Hercílio Maes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 A FEB foi fundada no dia 1/1/1884  no Rio de Janeiro, em reunião promovida por Elias da Silva 
(responsável pelo periódico espírita O Reformador) com outros líderes de grupos espíritas. No início, 
a FEB passou por várias dificuldades financeiras e administrativas, levando à cisão do movimento 
entre ‘laicos’ (liderados por Afonso Torterolli) e ‘místicos’ (liderados por Bezerra de Menezes).Mais 
tarde vários membros se afastam da federação, e Menezes em 1889, se torna presidente da mesma 
(com exceção de um breve intervalo, exerce esse cargo até a morte em 1900).Durante seu mandato é 
criada a livraria da FEB que publicaria diversos livros espíritas, como os livros de Chico Xavier. Em 
1949 foi assinado ‘O Pacto Áureo’ que proclamou a unificação do movimento espírita nacional sob a 
coordenação da FEB.  
39 Waldo Vieira trabalhou como médium ao lado de Chico Xavier durante vários anos, até romper 
com o Espiritismo de base mais ortodoxa e fundar a Projeciologia e a Conscienciologia. (cf. 
D’Andrea, 2000). 
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3 UM GRUPO ESPÍRITA HETERODOXO: A FRATERNIDADE RAMATÍS-

HERCÍLIO MAES 

 

 

3.1. A psicografia de Ramatís por Hercílio Maes40 

 

O primeiro livro atribuído à Ramatís, espírito que inspira o nome da 

Fraternidade, data de 1955, ‘A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores’ através 

da psicografia do médium curitibano Hercílio Maes41.Este livro tem como tema a 

descrição de uma civilização que vive no planeta Marte, cuja cultura material e 

espiritual seria muito mais avançada que a da Terra. Afirma-se também que os 

marcianos têm nos visitado, trazidos por espaçonaves, sendo comumente conhecidos 

como OVNIs. Um ano depois (1956), foi publicado outro livro, ‘Mensagens do 

Astral’, psicografia considerada a mais polêmica de Hercílio, em que Ramatís 

descreve eventos futuros, catastróficos, o chamado ‘juízo final’ quando deverá 

ocorrer a morte de milhares de pessoas (‘o expurgo de muitos espíritos inferiores’). 

Estes eventos, segundo o espírito seriam causados pela verticalização do planeta 

Terra decorrente da ação magnética de um ‘astro intruso’, evento que marca a 

entrada na ‘Era de Aquário’. 

Na tese “Vassouras, ciganas e extraterrestres: médiuns e emoções no campo 

religioso espírita de Natal (RN)” , um dos poucos trabalhos em que há dados sobre 

Ramatís, Madureira (2010) descreve como as psicografias deste espírito 

ultrapassaram as fronteiras do Paraná, sendo vendidas por praticamente todo o Brasil. 

                                                           
40  As obras de Ramatís  foram psicografadas por vários médiuns, como América Paoliello Marques, 
Maria Margarida Liguori, Márcio Godinho, Noberto Peixoto entre outros..No entanto é importante 
destacar aqui que nesta monografia focarei apenas a psicografia do médium Hercílio Maes, pois os 
integrantes da Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes comentam e focam principalmente as obras 
psicografadas por este médium, que foi o primeiro a psicografar as obras de Ramatís.  
41 Hercílio Maes, médium curitibano (1913-1993) que ficou conhecido por psicografar as obras de 
Ramatís. Era advogado e contador. Participou da maçonaria, rosa-cruz, teosofia, além de ter sido 
médium receitista, atuando em um receituário homeopático em um centro espírita de Curitiba. É 
considerado pelos ramatisianos como um universalista. Psicografou as seguintes obras de Ramatís: 
A vida no Planeta Marte e os Discos Voadores (1955), Mensagens do Astral (1956), A vida além da 
sepultura (1957), A sobrevivência do espírito (1958), Fisiologia da Alma (1959), Mediunismo (1960), 
Mediunidade de Cura (1963), O sublime peregrino (1964), Elucidações do Além (1964), A missão do 
Espiritismo (1967), Magia de Redenção (1967), A vida humana e o espírito imortal (1970), O 
evangelho à luz do cosmo (1974), Sob a luz do Espiritismo (1999, obra póstuma) e Semeando e 
Colhendo (espírito Atanagildo). 
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Logo criaram um clima de mal-estar no meio espírita, chegando ao conhecimento do 

médium Chico Xavier, que as recebeu com reservas42.  

Os temas da existência de vida em outros planetas e a possibilidade de 

‘expurgo de espíritos da Terra’ tratados por Ramatís, já haviam sido discutidos por 

Allan Kardec43. No entanto, espíritas ligados à FEB, rejeitam essas releituras. Em um 

site espírita, por exemplo,44 citado por Madureira (2010), Ramatís é acusado de 

cometer erros doutrinários clamorosos. ‘A Vida no Planeta Marte e os Discos 

Voadores’ é considerada ficção e fantasia. Quanto às previsões de ‘Mensagens do 

Astral’ estas são consideradas absurdas pelo fato de considerarem a existência de 

influencia astral sobre a vida das criaturas e se admitir que o destino de indivíduos 

possa já estar traçado. Mas as críticas mais severas dizem respeito à utilização de 

expressões não-espíritas, oriundas do esoterismo e do catolicismo. 

Segundo D’Andrea (2000) o crescimento do movimento Espírita tem sido 

acompanhado por sua significativa fragmentação, processo que parece se caracterizar 

pela proliferação de grupos sincréticos-esoteristas, grupos paracientíficos (como a 

Projeciologia) e centros espíritas que se distanciam das orientações doutrinárias da 

FEB. Isso ocorre devido à incapacidade do Kardecismo institucionalizado de 

preencher novas demandas sociais. O caso do espírito Ramatís se insere nesse 

contexto, visto que pretende atualizar a doutrina. Acredito que esta deva ser 

considerada sob o contexto do Movimento New Age45.  

Este movimento de difícil definição, é qualificado por D’Andrea (2000) 

como uma profusão de novas formas de religiosidades e espiritualidades distintas 

daquelas encontradas em formas tradicionais. Que por vezes se caracterizam como 

                                                           
42 È interessante observar o papel que uma autoridade, como era considerado o médium Chico Xavier, 
desempenha na legitimação ou não da inserção de novas psicografias no meio espírita.Madureira cita 
em sua tese que o conselho editorial da Revista da Legião da Boa Vontade (LBV) foi a Pedro 
Leopoldo (MG) a fim de obter a posição de Emmanuel , pela psicografia de Chico Xavier, sobre 
Ramatís.O espírito pede ao  movimento espírita que aguarde, pois com o passar do tempo se 
descobriria ou não se as previsões de Ramatís eram verdadeiras. (cf. 2010, pg. 118). 
43 Reproduzo a seguir trechos do Livro dos Espíritos aonde Kardec trata destes temas: 
As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não; vivemo-las em diferentes 
mundos. (KARDEC, 2005, pg.145). 
Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará, momento 
cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso.Essa transformação se verificará 
por meio da encarnação de Espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova.Então, os 
Espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia (...) Irão para mundos novos, menos adiantados, 
desempenhar missões penosas...(KARDEC, 2005,pg.534-535). 
44 http://duplavista.com.br/ 
45 O termo New Age se popularizou na década de 60 e se referia à ‘Era de Aquário’, uma era 
astrológica de grandes transformações em todo o planeta.  
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uma forma emergente (moderna) de ressignificar símbolos e práticas tradicionais 

com finalidades individualistas. Este é caracterizado pelo ecletismo, sincretismo, 

hibridismo, reflexivismo, alternativismo e pelas atitudes pós-modernas. Seus 

integrantes, de modo geral, são indivíduos das camadas média, média alta e elitizadas 

das sociedades ocidentais. 

Há algumas ideias ou conceitos elencados por D’Andrea (2000) sobre o 

movimento New Age que podemos encontrar nas obras Ramatís psicografadas por 

Hercílio Maes: Holismo (noção de uma sistematicidade do cosmos), Relativismo (se 

tudo é uno e vem de Deus, então todas as religiões são expressões dessa divindade), 

Self Duplo (noção de um self sagrado e um self provisório), Evolução Espiritual 

(noção do desenvolvimento do self), Intuição (acesso à ordem cósmica, aos segredos 

universais), Mudança de consciência (despertar de uma nova sabedoria) e Nova Era 

(crença em uma mudança espiritual na consciência individual e coletiva). 

 

 

3.2 Um Evento 

 

Era uma tarde de sábado46, em torno das 15hs, quando me dirigi até as 

Faculdades Integradas Espírita em Curitiba para assistir ao VI Congresso Ramatís. O 

evento, que se realizou em um amplo auditório, contou com a participação de 

aproximadamente umas cento e cinquenta pessoas, em sua maioria vindas de outros 

estados do Brasil, em caravanas. Participei na condição de ‘curiosa’, a convite do 

diretor da Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes. 

Este evento reunia grupos participantes da AFRAM (Associação Mundial 

das Fraternidades Ramatís). Associação que foi criada em 1995, em Brasília , tem 

como intuito agregar os grupos seguidores de Ramatís, cujo objetivo consiste no 

esforço de divulgar e discutir as ideias transmitidas por este espírito através de 

médiuns a exemplo de Hercílio Maes e América Paoliello Marques que 

psicografaram suas obras. 

Havia 6 (seis) grupos ramatisianos neste evento, cinco deles de outros 

estados do país: Fraternidade Ramatís Hercílio-Maes (PR), Sociedade Espírita 

Ramatís (RJ), Fraternidade Espírita Ramatís (SP), Núcleo Espírita Francisca Júlia 

                                                           
46 13/11/2010 
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(Porto Alegre - RS), Fraternidade Ramatís (Peru) e um grupo oriundo do Rio Grande 

do Norte que não se apresentou publicamente no evento.  

O Congresso ocorreu na forma de palestras e debates, obedecendo ao 

formato semelhante ao de eventos científicos. O tema geral era: ‘Amor ao ser e ao 

planeta’. Na abertura foi apresentado um DVD em um telão, no qual era narrada a 

história do espírito Ramatís, entidade cujas ideias orientam as práticas desta 

Fraternidade. Os fatos apresentados, publicados pelo médium Hercílio Maes, 

versavam acerca das vidas passadas daquele espírito. Segundo se conta, Ramatís em 

sua última encarnação terrena viveu na Indochina do século X, foi instrutor em um 

templo na Índia. Conta-se que já vivera neste mesmo local no século IV, quando 

participou dos acontecimentos que inspiraram o poema hindu ‘Ramaiana’, que retrata 

o casal Rama e Sita símbolos iniciáticos do princípio masculino e feminino. O nome 

‘Ramatís’ é resultado da união da palavra ‘Rama’ e da palavra ‘Sita’ lida em ordem 

invertida. 

Conta-se que em uma encarnação ele teria vivido na Atlântida onde se 

dedicou ao estudo da matemática e das ciências positivas. Foi contemporâneo nesta 

época do espírito que posteriormente se tornaria conhecido pelo pseudônimo de 

Allan Kardec (codificador do Espiritismo). Em sua passagem pelo Egito, no reinado 

do faraó Merneftá, filho de Ramsés II reencontrou novamente Kardec, que desta vez 

era o sacerdote Amenófis. 

No templo que Ramatís fundou na Índia, ele aliciou setenta e dois 

discípulos, mas apenas dezessete conseguiram continuar colaborando com o mestre 

na espiritualidade. Os ensinamentos transmitidos por Ramatís a seus discípulos, 

postulam um ideal universalista, a vocação fraterna, o respeito e simpatia pelas 

diversas correntes religiosas do mundo, o esforço pela unificação espiritual das 

religiões e o desprendimento de quaisquer dogmatismos.  

Mas a influencia de Ramatís não se limita ao ‘plano terreno’. Conta-se que 

‘na espiritualidade’ ele auxiliou na fundação da Fraternidade da Cruz e do Triangulo, 

que representa a fusão de duas importantes fraternidades: a Fraternidade da Cruz 

com ação no Ocidente divulgando os ensinamentos de Jesus, a Fraternidade do 

Triangulo com ação no Oriente divulgando os conhecimentos de tradições iniciáticas 

do oriente. 

Tal narrativa a respeito da trajetória espiritual de Ramatís nos oferece 

algumas pistas acerca de sua aparência na forma em que os médiuns o descrevem: 
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ele se apresenta à visão psíquica (mediúnica) com um traje ‘exótico’, composto de 

uma capa ampla que se estende até os seus pés, superposta a uma túnica ajustada por 

um largo cinto esverdeado. As vestes são de seda branca e brilhante. Os sapatos são 

de cetim azul-esverdeado amarrados por cordões dourados acima do calcanhar. Sobre 

a cabeça ele usa um turbante branco de várias pregas, ornamentado por uma 

esmeralda cintilante e cordões finos e coloridos que lhe caem sobre os ombros. Sobre 

o peito há pendurada uma corrente dourada da qual pende um triangulo de suave lilás 

que emoldura uma delicada cruz de branco reluzente, símbolo este da Fraternidade 

da Cruz e do Triangulo. (ver anexos) 

Nos dias seguintes do Congresso, ocorreu uma série de palestras durante as 

quais os grupos participantes tiveram oportunidade de apresentar sucintamente os 

trabalhos de cura que desenvolvem em seus centros. Exposição que foi interessante 

porque tive a oportunidade de perceber a variedade de práticas que os grupos 

ramatisianos desenvolvem. Não me aprofundarei aqui nas práticas de cura de cada 

um, pois isso envolve a descrição de técnicas que estão além dos objetivos desta 

monografia. Mas gostaria de expor a seguir, resumidamente, alguns dos trabalhos 

desenvolvidos por estes grupos, no intuito de demonstrar a especificidade do grupo 

por mim pesquisado, além do fato das ideias defendidas pelo espírito Ramatís 

permitirem o desenvolvimento de tal variedade de práticas por seus seguidores. 

O primeiro grupo que se apresentou foi a Sociedade Espírita Ramatís do Rio 

de Janeiro. Esse grupo, que conta com a participação de mais de mil médiuns em 

seus quadros, desenvolve mais de vinte tipos de tratamento. Em sua maioria, estes 

utilizam técnicas correntes em centros espíritas (como o passe e a desobsessão), mas 

houve alguns que chamaram a minha atenção pela sua particularidade. Este grupo 

desenvolve tratamentos utilizando também técnicas orientais como o Shiatsu e a 

Acupuntura. Também desenvolve tratamento com a Cromoterapia, técnica que utiliza 

raios coloridos para a cura de doenças. Essa técnica de cura já era usada por chineses 

e indianos, na sua forma atual se baseia nas sete cores do espectro solar. Um pequeno 

bastão com uma lâmpada é usado no tratamento. 

O segundo grupo que se apresentou foi a Fraternidade Espírita Ramatís de 

São Paulo. Este, além de ofertar tratamentos usando técnicas comuns aos centros 

espíritas (como o passe e a desobsessão), tem como foco terapias alimentares. Sua 

terapêutica tem como foco a reeducação alimentar sendo sua prática a defesa do 

vegetarianismo e da alimentação macrobiótica como formas saudáveis de 
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alimentação. Além da reeducação alimentar utilizam nos tratamentos chás, Florais e 

Homeopatia . 

 O terceiro grupo que se apresentou, o Núcleo Espírita Francisca Júlia de 

Porto Alegre, mantém vínculos com o quarto grupo que se apresentou, a Fraternidade 

Ramatís do Peru. Ambos ofertam uma terapia que denomina de Biocibernética. 

Resumidamente, segundo a palestra a que assisti, trata-se de um aprimoramento das 

técnicas da Cromoterapia e da Radiestesia que já eram utilizadas no grupo. A 

Biocibernética compreende o ser humano como um sistema de energia organizado, 

composto de vários campos, a saber: o campo magnético, o elétrico e o gravitacional. 

O tratamento de problemas de saúde por meio da Biocibernética consiste em avaliar 

a frequência vibratória de cada pessoa buscando-se auxiliá-la a alcançar o equilíbrio 

energético. Para o diagnóstico utiliza-se a foto Kirlian , sendo que o tratamento 

envolve uma combinação das técnicas mencionadas (Cromoterapia, Radiestesia, 

Florais e Terapias com cristais). 

O grupo por mim pesquisado, a Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes, não 

apresentou neste evento palestra acerca de seus trabalhos de cura, até porque estava 

envolvido com a organização do Congresso. Devo ressaltar, porém, a partir de minha 

observação, que o trabalho de cura desenvolvido na Fraternidade de Curitiba se 

aproxima dos demais quanto ao uso de técnicas de cura ‘tradicionais’ a centros 

espíritas (passe, desobsessão e atendimento fraterno), mas o diferencial na prática da 

Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes consiste no uso da técnica da Apometria em 

sessões de Desobsessão. Sobre isso desenvolverei adiante. 

O VI Congresso Ramatís terminou com a palestra ‘2010, o ano de Ramatís 

(AFRAM)’. Esta era a respeito da transição planetária e do surgimento de uma Nova 

Era. Afirmou-se que esta é marcada pelos três E’s da Nova Era: Esperanto , 

Evangelho e Espiritismo. Ressaltou-se ainda que os livros com os conhecimentos 

deixados por Ramatís nos permitem viver uma nova dimensão da espiritualidade, 

mas precisamos não apenas ler, mas também vivenciar esses ensinamentos. Em 2010 

o homem ainda continua egoísta e errando, é preciso, portanto, mudança. Por fim o 

palestrante desejou sinceramente que os temas desenvolvidos no Congresso 

resultassem em aprendizados para todos. 

A partir disso é interessante observar como as psicografias do espírito 

Ramatís não somente atualizam a doutrina Kardecista, mas abrem espaço para a 

inserção de novas práticas no Espiritismo. O VI Congresso Ramatís, ilustra isso: os 
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grupos ramatisianos se caracterizam pela abertura para outras práticas, inclusive 

aquelas não tratadas especificamente nas psicografias de Ramatís. O caso da 

Apometria, técnica criada pelo médico espírita Lacerda de Azevedo, introduzida na 

Fraternidade Ramatís- Hercílio Maes, é exemplo desse potencial de inovação que 

caracteriza esse segmento do universo espírita.  

 

3.3 A definição dos Ramatisianos sobre suas práticas. 

 

O primeiro contato que tive com os livros de Ramatís deu-se antes mesmo da 

minha inserção em campo. Na realidade, como participante de um Terreiro de 

Umbanda, eu já havia tido contato com esta literatura, que não se restringe aos 

grupos ramatisianos, sendo lida também por umbandistas. Neste lugar que frequento 

os livros de Ramatís são classificados como ‘espíritas’ assim como os livros de Allan 

Kardec. Por isso, quando iniciei a minha pesquisa na Fraternidade Ramatís-Hercílio 

Maes, tinha muitas categorias pré-definidas. A primeira experiência de 

‘estranhamento’ em relação a essas categorias ocorreu no momento das entrevistas.  

Com base nessa informação, numa das entrevistas que realizei com o 

Coordenador do Grupo de Passes, perguntei há quanto tempo ele estava no 

Espiritismo. Em determinado momento da entrevista ele me disse: ‘E hoje eu não me 

julgo espírita, eu me julgo espiritualista. Porque nós estamos aqui na Fraternidade 

Ramatís que é uma entidade universalista’. Percebi nesse momento que o grupo não 

se definia como ‘espírita’, apesar de estar localizado no interior das Faculdades 

Integradas Espírita. 

Mas afinal o que significa o termo universalista? Segundo alguns médiuns da 

Fraternidade entrevistados, este termo significa ‘ter uma visão aberta’ e não 

preconceituosa de outras religiões. Todos deixaram claro que o grupo atuante na 

Fraternidade toma por base os ensinamentos de Jesus, Ramatís e Kardec, mas 

buscam aprender e conhecer ensinamentos de outras religiões. A seguir transcrevo 

trechos das respostas que obtive. Há algumas pequenas variações, como no caso do 

Coordenador do grupo de passes que utiliza o termo espiritualismo juntamente com o 

termo universalismo. Mas de modo geral as respostas em sua essência são parecidas:  
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Alice: É o seguinte, eu vi na entrevista passada que você se definiu como 
espiritualista. O que significa ser espiritualista?  

S: Espiritualista é você não, é você ter uma convicção além do que é o 
espírita. O espírita convencional é aquele que foi determinado pela doutrina 
de Kardec. Determinou que aqueles seriam os espíritas, ou seja, os 
vinculados ao Espiritismo. Espiritualista é uma coisa mais abrangente, ou 
seja, ela vem né, ela tem um conceito universalista. Tal que você, o que você 
absorve disso? São todas aquelas informações que são (...) a Jesus. De 
antigos enviados por Deus né, com as suas missões e que também trouxeram 
aprendizados e no nível de conhecimento da humanidade. Então quando eu 
lhe digo que eu sou do Espiritismo, muitas vezes eu tô criando um dogma. 
Então é só o que Kardec falou. E no caso Espiritualista não. Os 
Espiritualistas com essa visão universalista, nós vamos ver o conhecimento 
do Yogananda por exemplo, de um Krishnamurti né, de um Confúcio, de um 
Lao-Tsé. E a gente vai, vamos dizer assim absorvendo esse conhecimento de 
pessoas que estão (), né da Teosofia, da Rosa-Cruz, da Maçonaria, então tem 
toda uma série de informações que são preciosas. E se eu me direciono só 
numa linha, na realidade eu não to abrindo espaço para ter conhecimentos 
mais abrangentes.  

Alice: Você pode é:: explicar o termo universalismo? 
S: Universalista seria um termo onde você se conecta com todas essas 
informações né, de antigos emissários de Deus que vieram aqui transmitir 
esses ensinamentos e na realidade eles representam mudanças no conceito 
espiritual a cada fase da humanidade e nos seus diferentes pontos da Terra. 
Então isso que é universalismo né, esse que é o conceito de universalista.  (S. 
Coordenador do Grupo de Passes, grifos meus). 

 

Alice: Para você o que significa ser universalista? 

G: Ser universalista é deixar os pré-conceitos de lado. Simplesmente ver o 
contexto religioso filosófico dentro de um ângulo bastante amplo sem pré-
conceitos. Agora o grande problema que eu vejo nas religiões e segmentos 
religiosos são os pré-conceitos. Porque veja bem, hoje se estuda Teologia, a 
Teologia bíblica seria especificamente bíblica e a Teologia Universal é a 
Teologia quando se estudam conhecimentos diversos de todos os segmentos, 
de todos os ismos, judaísmo, cristianismo, budismo, então quando tu 
consegue ver nesse ângulo amplo, tu consegue ver que cada ser tem a sua 
busca no seu segmento e nada é errado. Errado sim é a forma como a pessoa 
coloca determinados conhecimentos. Então eu vejo que o universalismo ele 
só não pode ser um misturalismo que ocorre no dia de hoje. A pessoa mistura 
tudo e não sabe nem o significado de cada segmento. Entende, então na 
verdade eu já classifico na linha, no ponto de vista como misturalismo. 
Universalismo é você buscar os conhecimentos, buscar conhecimentos em 
cada segmento religioso-filosófico e entender o seu conteúdo. Porque em 
todos os lugares se fazem o bem, depende em si da forma que cada um vai 
entender o ensinamento. Então eu diria que nós nos consideramos 
universalistas porque nós não temos pré-conceitos religiosos. Nós temos o 
maior carinho e respeito pelo segmento católico, evangélico, umbanda, 
quimbanda, islamismo, judaísmo, não importa, para nós todos os modelos na 
nossa concepção uno ele é, não tem propriedade, né não tem propriedade 
dessa sintonia com o criador. Em todos os segmentos vai chegar a Deus um 
dia. Uns vão levar um tempo maior e outros um tempo menor. Vai depender 
do nível de conhecimento e evolução que ele alcançar.  
(G. Coordenador do Grupo de Desobsessão Apométrica, grifos meus).  
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Alice: Pensando todas estas práticas que vocês desenvolvem no grupo, eu vi 
muitos termos como espiritualismo, espiritismo, universalismo... Eu queria 
perguntar, como você define o grupo? 

E: Universalista, é o que a gente procura seguir. Nós por exemplo, nosso 
mentor é Jesus, mas o nosso guia espiritual é Ramatís. Agora, a gente é 
aberto a tudo, né, universalismo. 

E: (...) nós não temos uma bandeira assim de:: seguir um só:: uma linha de 
pensamento né, nós somos abertos, logicamente a gente procura conhecer e 
tirar a essência de cada um. Nós não somos ortodoxos, só naquilo, só Kardec, 
fora de Kardec não tem. Não. Procuramos ser universalistas. Nós aceitamos 
Ramatís, eh ocultismo, aceitamos todas as filosofias voltadas ao bem. Nós 
procuramos conhecer e tirar dentro do nosso quesito de trabalho. (E. Diretor 
da Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes, grifos meus). 
 
 

Portanto, definir-se como ‘espírita’ para os informantes, remete à noção de 

grupos que se limitam à codificação de Kardec, considerados por eles como 

‘ortodoxos’. A definição de ‘universalismo’ para eles é o que caracteriza o grupo, 

aberto a outras práticas religiosas e científicas. Devemos pensar, que a definição de 

‘universalista’ não exclui a possibilidade de que o grupo tenha práticas comuns a 

centros espíritas ‘ortodoxos’ (afinal eles estão localizados no interior de uma 

faculdade ‘espírita’) mas antes que essa definição envolve uma disputa política no 

interior do campo espírita, onde grupos que aderem a novas práticas externas a esse 

campo, são excluídos do Espiritismo institucionalizado. 

 No entanto, o termo não é peculiar à Fraternidade, tem também inspiração nas 

leituras Ramatisianas. Nas obras psicografadas pelo médium Hercílio Maes, Ramatís 

se auto proclama e se refere a seus discípulos e seguidores como universalistas. Mas 

esse termo em sua obra adquire dois sentidos. Por um lado Ramatís afirma que é 

universalista porque é contra quaisquer sectarismos religiosos e é simpático às 

diversas correntes religiosas. Para ele a doutrina é ‘um meio e não um fim’, sendo 

que as religiões surgem na Terra em conformidade com “a psicologia, o 

entendimento, os costumes e a cultura espiritual dos povos na época de sua 

revelação” (MAES, 1967, p.41). Além disso, segundo ele, entre os espíritos não há 

disputa religiosa: 

 

Evidentemente, sabeis que não há separação nem competição entre os 
espíritos benfeitores, responsáveis pela espiritualização da humanidade. As 
dissensões sectaristas, críticas comuns entre adeptos espiritualistas, 
discussões estéreis e os conflitos religiosos, são frutos da ignorância, 
inquietude e instabilidade espiritual dos desencarnados. Os Mentores 
Espirituais não se preocupam com a ascendência do protestantismo sobre o 
catolicismo, do espiritismo sobre a umbanda, dos teosofistas sobre os 
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espíritas, mas lhes interessa desenvolver nos homens o Amor que salva e o 
Bem que edifica. (MAES, 1967, p.138) 

  

 Por outro lado, Ramatís através da psicografia de Hercílio Maes (1967) utiliza 

o termo universalismo com outro sentido, ao referir-se especificamente ao 

Espiritismo. Este, diz ele, é uma doutrina universalista porque está acima das 

contradições religiosas ao expor o conhecimento oculto de todos os povos em 

linguagem simples e direta. Esses conhecimentos codificados por Kardec não são 

novos: já haviam sido transmitidos por outras religiões em outras épocas, mas o 

Espiritismo é uma doutrina moderna que os reúne sob nova linguagem, portanto, é 

capaz de atingir um público mais amplo. O termo universalismo diz respeito, neste 

caso, ao poder de síntese manifesto pelo Espiritismo ao compilar conhecimentos 

provindos de diferentes fontes e épocas diversas. 

A partir destas definições, Ramatís e seus seguidores criticam os ‘espíritas’. 

Essas críticas dizem respeito ao fato de um determinado grupo de espíritas focarem 

somente os pressupostos de Kardec, buscando combater outras religiões e outros 

pontos de vista. Opõem, portanto, a ideia de ‘universalismo’ à ideia de ‘ortodoxia’. 

 

3.4 A Fraternidade Ramatís- Hercílio Maes 

 

3.4.1 O Campus das Faculdades Integradas Espírita. 

 

A Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes está localizada no interior das 

Faculdades Integradas Espírita. A faculdade se situa na Rua Tobias de Macedo 

Júnior, número 246, Bairro St. Inácio, próximo à BR. 277 (Curitiba - PR). Ao se 

entrar pelo portão principal da faculdade, atravessa-se o estacionamento e vê-se uma 

espécie de ‘casa’ pintada em tom amarelo sóbrio, esta é a Fraternidade (ver anexos, 

Figura 3).  

A Faculdade, segundo relato de uma ex-professora de Serviço Social47, foi 

fundada pelo Prof. Octávio Melchíades Ulysséa48. O professor já iniciara sua 

                                                           
47 Me baseei no relato desta ex-professora, porque além de ter sido funcionária da Faculdade, 
participou da fundação da mesma. 
48 O professor Ulysséa [nascido em Laguna (SC) em 2/3/1931, falecido em Curitiba em 11/6/2009] foi 
professor, militar e funcionário público. Era graduado em História, Geografia e Sociologia, Política e 
Administração Pública. Pós-graduado em Orientação Educacional e Sociologia. Começou a lecionar 
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incursão no campo da educação, com a criação de uma escola, ‘Escolinha de Bolso’ 

em 1962, em endereço próximo à Praça Rui Barbosa em Curitiba. Esta escola teve 

que mudar de endereço e então foi transferida para o terreno em que hoje está 

localizada a Faculdade Espírita. Ela recebeu o nome de ‘André Luiz’ e funciona até 

hoje dentro do campus, como uma escola de ensino fundamental. Com o passar do 

tempo, Ulysséa inicia o projeto de criação de uma faculdade, que funda mais tarde na 

década de 70 (nesta década haviam ainda poucas faculdades particulares em Curitiba, 

sendo o projeto de Ulysséa praticamente pioneiro na área). 

 Atualmente a faculdade oferta os cursos de graduação em Biologia, 

Engenharia Agrícola, Ed. Física, Física, Geografia, Fisioterapia, História, Nutrição, 

Pedagogia, Serviço Social e Zootecnia segundo currículo definido pelo MEC. No 

entanto também há cursos livres como os de Yoga, Naturoterapia e Parapsicologia. 

Essa multiplicidade era sustentada por Ulysséa, que possuía uma percepção holística 

do homem como um ser bio-psico-social. Os cursos cumpririam e completariam essa 

concepção holística de homem, sendo que cursos como Parapsicologia e Yoga 

estariam ligados, para ele, ao aspecto psíquico. 

Os dois centros espíritas49 que funcionam em terreno cedido pela faculdade, 

segundo a ex-professora entrevistada, não têm relação com os cursos. Para ela não se 

pode misturar a parte científica da faculdade com a parte filosófica e religiosa da 

instituição50. Por este motivo, embora tenham sido construídos no campus, eles estão 

separados fisicamente dos locais onde são dados os cursos. Mas é interessante 

observar como a missão da Faculdade é definida em seu site: 

MISSÃO: As Faculdades Integradas Espírita, orientadas por uma filosofia 
espiritualista, ética e cristã, face às necessidades da sociedade 
contemporânea, tem por missão desenvolver e difundir o Conhecimento 
científico e cultural, promovendo a formação integral de profissionais 
comprometidos com o Ser Humano e a Natureza, priorizando os conceitos 

                                                                                                                                                                          

em 1961, tendo ocupado a cadeira de Sociologia Brasileira na UFPR durante 24 anos. Também deu 
aulas no Colégio Militar no Paraná, na Faculdade de Filosofia, Ciências Letras de Joinville, na 
Faculdade de Artes do Paraná e na Pontifícia Universidade Católica. O projeto da Fies (Faculdades 
Integradas Espírita) se iniciou com o Centro Social de Educação André Luiz, que atendia crianças 
gratuitamente. Só posteriormente, na década de 70, que a faculdade foi fundada. Atualmente a 
faculdade é gerenciada pela esposa de Ulysséa, Neyda Nerbass Ulysséa. 
49 A Fraternidade Ramatís Hercílio-Maes e o centro espírita Bom Samaritano. O segundo se encontra 
separado do primeiro não só fisicamente (o Bom Samaritano ocupa outra casa, em outro lugar do 
campus) como também no caráter de suas atividades. Poderíamos afirmar que os centros são 
diferentes, sendo o Bom Samaritano um centro espírita ‘convencional’ ou kardecista como definido 
nas entrevistas. 
50 A entrevistada faz uma distinção entre as Faculdades Integradas Espírita e a Instituição Fundação de 
Educação e Cultura Espírita ‘Paraná-Santa Catarina’ que sustenta as faculdades. 
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fundamentais da filosofia educacional espírita e a fraternidade em todos os 
níveis de relação. 

Constatei a presença de aspectos deste discurso na fala dos integrantes mais 

antigos da Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes. Segundo o diretor do centro, a 

orientação de Ulysséa era que o centro fosse ‘universalista’: “Olha, a intenção do 

professor Ulysséa, ele sempre dizia para nós: nós temos que ser um grupo espírita 

universalista. A essência é espírita, mas assim ser aberto pra tudo”.  Também ouvi 

em alguns momentos que o fato da Fraternidade estar dentro do campus 

universitário, exigia da mesma um diálogo com outras práticas, como com a 

Parapsicologia. Esses dados são, portanto, fundamentais para a compreensão das 

especificidades da Fraternidade Ramatís- Hercílio Maes. 

 

3.4.2 A organização interna da Fraternidade Ramatís - Hercílio Maes. 

 

A sede da Fraternidade-Ramatís Hercílio Maes como se apresenta na foto 

presente nos anexos, só foi fundada recentemente. Segundo as informações obtidas 

nas entrevistas com os coordenadores, a Fraternidade iniciou suas atividades em 

torno de 1990 (existem algumas pequenas divergências com relação a datas), mas 

somente em 2008 é que é fundada sua sede. No início, era um pequeno grupo de 

estudos das obras de Ramatís. Na época, as reuniões eram realizadas em salas 

desocupadas da faculdade.  

E., diretor atual da Fraternidade, afirma que no ano de 95 passou a participar 

do grupo de estudos, sendo hoje o membro mais antigo. Segundo ele, em 

determinado momento sentiu-se a necessidade de se criar um centro espírita a partir 

do grupo que já existia. No começo tinha-se como plano criar um centro com 

atendimentos convencionais, como Passe e Desobsessão. 

 No entanto, no ano de 2007, houve um ciclo de palestras em que eram 

trazidos palestrantes externos para se apresentarem para o grupo, com o intuito de 

introduzir novos conhecimentos. Nesta época G.51 e R.52 apresentaram uma palestra 

sobre a técnica da Apometria. O professor Ulysséa, que estava presente nesta 

palestra, se mostrou bastante interessado pela técnica, assim como E. (diretor atual da 

Fraternidade) e outros integrantes. Logo, alguns vínculos se criaram. G. ajudou a 
                                                           

51 G. atual Coordenador do grupo de Desobsessão Apométrica.  
52 R. colega de G., que ofertou o curso de Apometria na Fraternidade Ramatís- Hercílio Maes, mas 
como palestrante externa, já que é integrante de um Terreiro de Umbanda. 
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criar o grupo de Desobsessão Apométrica que integra o atual quadro de atividades da 

Fraternidade Ramatís- Hercílio Maes. Como se observa a seguir: 

 

Tabela 1: Quadro de Atividades da Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes 

 

Dia da Semana/ Horário Atendimento 

Segunda-Feira (20h-22hs) -Palestra/ Atendimento 

Fraterno/Terapia Fluído Magnética 

(Passe). 

Terça-Feira (15hs-17hs) 

                    (20-22hs) 

-Irradiações. 

-Trabalhos Mediúnicos – Desobsessão 

Apométrica (Fechado) 

Quarta-feira (15-17hs) 

                    (19-19:30hs) 

-Palestra/Atendimento 

Fraterno/Terapia Fluído Magnética 

(Passe). 

- Irradiações. 

 

Quinta-feira (20-22hs) -Palestra /Atendimento Fraterno / 

Terapia Fluído Magnética (Passe). 

 

Sexta-Feira: (18-19hs) 

                     (20-21:30hs) 

-Irradiações. 

-Cursos. 

 

 

  

À primeira vista, quando se adentra a Fraternidade, ela se assemelha em 

muito a um centro espírita convencional como descrito por Cavalcanti (1983). Logo 

na entrada, há um balcão onde são distribuídas as senhas dos atendimentos e 

prestadas informações aos frequentadores. Em frente ao balcão se encontra a 

biblioteca53 da casa. Uma porta de vidro separa o balcão e a biblioteca de um amplo 

                                                           
53 Na Biblioteca da Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes há, não apenas livros espíritas e 
espiritualistas, mas também livros de vários assuntos, o que denota um compromisso com o 
conhecimento em geral. Há várias estantes com diversos temas: Romance (livros de Sidney Sheldon e 
Paulo Coelho, por exemplo), Ficção (Seleções), Contos (Carlos Drummond de Andrade, João 
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salão. Neste há diversas cadeiras de plástico voltadas para o palco onde são 

realizadas as palestras. Não há adornos nas paredes pintadas de branco, apenas um 

banner com o nome da Fraternidade sobreposta às imagens de Ramatís e Hercílio 

Maes. Há também alguns avisos com dizeres pedindo silêncio e que os celulares 

sejam desligados.  

 Na lateral esquerda de quem está sentando no salão, há três portas com suas 

respectivas salas. Na primeira porta, está escrito ‘Atendimento Fraterno - Disk 

Espiritismo’, na segunda ‘Sala Bezerra de Menezes54’ e na terceira ‘Sala Ramatís’. 

Em cada uma dessas salas é realizada uma atividade diferente. Na primeira sala, 

como o nome já diz ocorre o atendimento fraterno. Na segunda sala se aplica o passe. 

E na terceira sala o frequentador conversa com um médium sobre o seu tratamento 

de Desobsessão Apométrica. 

 Geralmente essas atividades ocorrem nas segundas, quartas e quintas-

feiras55.Os frequentadores da casa ao chegarem, pegam uma ficha no balcão 

(obrigatoriamente se pega uma ficha para o passe, sendo opcional o atendimento 

fraterno e o diálogo sobre a Desobsessão Apométrica) e esperam sentados no salão 

para serem atendidos. Enquanto esperam, escutam uma palestra que pode ser 

apresentada por um membro da casa, ou um palestrante externo. Estas têm sempre 

um conteúdo moralizante. Fala-se acerca de Jesus, leem-se trechos de livros de 

Ramatís e Allan Kardec ou são narrados eventos cotidianos com o intuito de 

conscientizar o ouvinte e estimula-lo a uma reforma moral. 

                                                                                                                                                                          

Guimarães Rosa, João Antonio...), Poesia (Cecília Meireles...), Biografia (Dalai Lama...), Auto-Ajuda 
(Louise Hay, Catherine Ponder, Augusto Cury, Og Mandino), Técnicos (livros de Homeopatia, 
Hipnotismo), Religião (Bíblia Sagrada, O Livro de Mórmon, livros de Budismo), A Barsa, Espírita 
(Pietro Ubaldi, Allan Kardec, Chico Xavier, Gabriel Dellane...), Ramatís (Psicografias de Hercílio 
Maes, Noberto Peixoto, América Paoliello Marques, Maria Liguori...). Algumas estantes estavam 
vazias e iriam ser preenchidas posteriormente: Esotérico, Espiritualista e Infanto-Juvenil. Há também 
uma estante de vídeos que tratam dos temas: Alimentação, Física Quântica, Reencarnação, Karma, 
Intuição, Livre-Arbítrio entre outros. 
54 Bezerra de Menezes (1831-1900) foi um médico, escritor e jornalista grande expositor da Doutrina 
Espírita no Brasil.  
55 Essas atividades, no início de meu campo em 2009, só ocorriam nas segunda-feiras.Depois de um 
crescimento no número de freqüentadores, o centro teve que ampliar esses atendimentos para mais 
dois dias, em vista da nova demanda (isso ocorreu em meados de 2011). No início, havia uma média 
de Oitenta pessoas que compareciam para o passe e o atendimento fraterno. Depois esse número 
praticamente dobrou, passando para uma média de cento e cinqüenta, o que era um número inviável 
para o espaço físico do centro (esse número eu obtive através do número de fichas entregue aos 
freqüentadores). Atualmente acredito que este número esteja ainda maior, pois apesar de ter sido 
aumentado o número de dias de atendimento, em todas as vezes que fui ao centro, este se encontrava 
lotado. 
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Dentre esses atendimentos que ocorrem nas segundas, quartas e quintas, só 

participei do Passe. Geralmente comparecia no período noturno, chegava um pouco 

antes do horário (às 19h30min) pegava uma senha e esperava até às 20hs, quando se 

iniciava a palestra. Após o termino da mesma, que durava em torno de uma hora, a 

secretária ou algum médium do centro chamava as senhas. Era assim conduzida 

juntamente com outras quatro pessoas para a ‘Sala Bezerra de Menezes’ que estava 

iluminada por uma luz azul e onde cinco médiuns aguardavam em pé, enfileirados 

próximos a parede, de olhos fechados e cabeça baixa. Acomodávamos sentados e um 

médium se aproximava, pedindo que eu descruzasse as pernas, fechasse os olhos e 

ficasse relaxada. Um médium do grupo era responsável por dizer em voz alta a 

oração do ‘Pai Nosso’ enquanto era aplicado o Passe. Esse é aplicado da seguinte 

forma: os braços do médium se erguem e as mãos se movimentam em torno do 

paciente. Estas podem se fechar e abrir, recolhendo e jogando para fora os fluidos 

negativos ou podem ficar ‘vibrando’ bons fluidos sobre a cabeça do paciente.56Após 

o passe, distribui-se um copinho de água fluidificada57, que deve ser tomada como 

um ‘remédio’. 

Já no caso do Atendimento Fraterno, não participei deste, pois se trata de 

atendimento particular, cuja presença do pesquisador causaria certo constrangimento. 

Minha descrição se pauta, portanto, em outros autores. Segundo Cavalcanti (1983), o 

atendimento fraterno é uma entrevista individual dos frequentadores realizada com 

os médiuns do centro. Nesta, a exemplo do atendimento médico convencional as 

pessoas relatam problemas de diversas ordens (saúde, morte, separação, emprego 

etc...) e o médium escuta, buscando aconselhar a partir da conduta moral espírita. 

Não se trata, porém, de uma ‘consulta’ ritual como ocorre na Umbanda, pois o 

médium não está incorporado, ou seja não há manifestação espiritual, é o indivíduo 

que apenas aconselha a partir de seus conhecimentos da doutrina espírita. A 

peculiaridade da Fraternidade-Ramatís Hercílio Maes é que após o Atendimento 

Fraterno, o frequentador pode ser convidado a fazer o tratamento da Desobsessão 

Apométrica. Quando este concorda em receber o atendimento, um médium preenche 

uma ficha com seus dados e a encaminha para uma fila de espera. Em seguida o 

frequentador recebe algumas recomendações [aconselha-se a tomar passe durante 

                                                           
56 Cavalcanti (1983) descreve o passe como sendo uma transmissão de energias. Essas energias podem 
advir do próprio médium ou dos Espíritos, tendo como objetivo socorrer os doentes de ‘corpo e alma’.  
57 A água fluidificada é uma água energizada pelos médiuns que, se acredita, trazer benefícios à saúde 
quando ingerida.  



51 

 

oito semanas (uma vez por semana) e tentar modificar a conduta moral com base nas 

palestras assistidas no centro]. Terminado esse período, o indivíduo será atendido na 

Sessão de Desobsessão Apométrica, quando a sua vez na fila de espera chegar. 

Também não pude participar do retorno de frequentadores após a 

Desobsessão Apométrica, pois também se trata de atendimento particular. Neste 

caso, alguns integrantes da Fraternidade Ramatís me explicaram como funciona: o 

frequentador que foi atendido espiritualmente no Ritual de Desobsessão-Apométrico 

deve pegar uma ficha no balcão e conversar com um médium na ‘Sala Ramatís’. Este 

médium, geralmente um médium com mais experiência, prestará ao indivíduo as 

informações sobre o seu atendimento. Não ficaram claras quais informações são 

passadas ao paciente, mas foi me contado, que somente algumas coisas ditas, 

principalmente aconselhamentos, pois a maior parte do ocorre no ritual de 

Desobsessão Apométrica é sigiloso. Há alguns eventos que são particularmente 

considerados constrangedores se relatados aos pacientes, como casos em que estes 

cometeram crimes em encarnações passadas. 

Até aqui descrevi os atendimentos em que o público mais amplo pode 

participar. Uma das atividades que é restrita aos médiuns são as Irradiações. Elas 

ocorrem nas terças, quartas e sextas-feiras. Não participei desta atividade, pois ela 

não fazia parte dos objetivos desta monografia. Mas, segundo a descrição de 

Cavalcanti (1983), trata-se de uma sessão feita principalmente para as pessoas que 

deixam seu nome no centro, e todos aqueles que frequentam o Passe e o Atendimento 

Fraterno. É uma sessão de ‘vibrações de amor’ onde os médiuns ao rezarem e terem 

pensamentos positivos, emitem boas vibrações para o público que é objeto de 

caridade. 

Outra atividade em que também não há participação do público é a Sessão de 

Desobsessão Apométrica que ocorre nas terças-feiras às 20hs. Neste caso a 

Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes destoa do modelo de Desobsessão convencional 

espírita, pois se utiliza da técnica da Apometria. Sobre isso explicarei melhor nos 

próximos capítulos. 

Com relação às outras noites da semana em que não há atendimentos ou 

trabalhos mediúnicos, são utilizadas para cursos que o centro oferta gratuitamente. 

Estes abarcam uma grande diversidade de temas. Há desde cursos espíritas 

convencionais, como o curso de Mediunidade, até cursos de Umbanda, Radiestesia, 

Cromoterapia e também, é claro, o curso de Apometria. Participei de três destes 
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cursos, cujas aulas foram ofertadas por palestrantes externos. Em dois casos (curso 

de Apometria e curso de Umbanda) os palestrantes eram umbandistas, sendo que 

tiveram a liberdade de acrescentar diferentes tipos de bibliografias e temas aos 

referidos cursos, não se restringindo à literatura geralmente recomendada pela 

Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes. Embora tenha conseguido conversar com 

algumas poucas pessoas, percebi que o público era diferente daquele que buscava os 

atendimentos às segundas-feiras. O público dos cursos é em sua maioria constituído 

de pessoas mais velhas (acima de trinta anos, há muitas pessoas aposentadas) sendo 

seu interesse em aprofundar seus conhecimentos, em muitos casos com vistas à 

utilização prática. Havia pessoas que se dedicam a terapias alternativas e buscavam a 

utilização destes conhecimentos em seu trabalho, assim como pessoas que vinham de 

outros grupos religiosos (geralmente espíritas e umbandistas), alguns dos quais no 

final do curso passavam a se tornar integrantes da Fraternidade Ramatís-Hercílio 

Maes. Aliás, fiquei impressionada com o aumento do quadro de médiuns efetivos do 

centro durante o período de minha pesquisa, muitos dos quais provindos destes 

cursos. 

 

3.4.3 Os Integrantes da Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes 

 

 Maria Laura Cavalcanti (1983) ao abordar a questão da organização do Centro 

Espírita, afirma que este é fundado em uma organização do tipo administrativa e, 

que, à primeira vista esta aparenta ser bastante flexível, pois todos tem acesso 

potencial a ela, sendo que as pessoas nunca são mencionadas a partir de seu cargo. 

No entanto, apesar do centro não funcionar a partir de ‘posições sacerdotais’, a 

autora destaca que existe uma ‘Hierarquia de Potencial’. Esta é fundada no ‘mérito’ e 

na ‘moralidade’. O mérito é constituído conforme uma lógica do desempenho 

individual, que deve estar de acordo com a moral espírita. Neste ambiente todo 

conflito é desvalorizado em detrimento da harmonia. Portanto, qualquer forma de 

desrespeito para com uma autoridade é vista como ‘baixa moralidade’. A hierarquia é 

sempre vista como justa por esta baseada nestes valores. (CAVALCANTI, 1983, p. 

55 a 59). 

 Na Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes a organização administrativa também é 

baseada em uma hierarquia. Ela é tão relevante que só tive acesso àqueles que eram 

considerados aptos a transmitir as informações de que necessitava: o diretor e os 
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coordenadores. No caso de outros médiuns, o acesso era restrito. Alguns poucos se 

dispuseram a conversar comigo, sendo que a maioria se recusou afirmando não se 

considerar apto para conversar. Isso porque havia a ideia de que a minha pesquisa 

deveria transmitir a visão oficial do grupo e de que esta visão só era sustentada pela 

hierarquia administrativa. Em específico os médiuns que entrevistei, todos entraram 

no grupo há uns 3 anos, mas são pessoas que tem funções já determinadas dentro  da 

Fraternidade. 

  Pierre Bourdieu (1997) aponta como toda relação de pesquisa é também uma 

relação social e que por este motivo existem certas consequências deste aspecto na 

condução do trabalho. O reconhecimento das condições em que se dá essa troca (pois 

toda relação de pesquisa envolve uma troca entre pesquisador e pesquisado) é 

somente alcançada pela reflexividade:  

 

Tentar saber o que se faz quando se inicia uma relação de entrevista 
é em primeiro lugar tentar conhecer os efeitos que se podem produzir 
sem o saber por esta espécie de intrusão sempre um pouco arbitrária 
que está no princípio da troca (especialmente pela maneira de se 
apresentar a pesquisa, pelos estímulos dados ou recusados, etc.) é 
tentar esclarecer o sentido que o pesquisado se faz da situação, da 
pesquisa em geral, da relação particular na qual ela estabelece, dos 
fins que ela busca e explicar as razões que o levam a aceitar de 
participar da troca. É efetivamente sob a condição de medir a 
amplitude e a natureza da distancia entre a finalidade da pesquisa tal 
como é percebida e interpretada pelo pesquisado. (BOURDIEU, 
1997, p.695). 
 

Assim a análise das entrevistas obtidas levou em consideração de que os 

entrevistados me transmitiram através dela certa forma de construção da identidade 

do grupo que permeia a forma como estes descrevem a sua trajetória. O foco das 

entrevistas foi como cada integrante chegou ao grupo e particularmente a trajetória 

religiosa até este momento. Entrevistei o Diretor, dois Coordenadores (o 

Coordenador do Grupo de Passes e o Coordenador do Grupo de Desobsessão 

Apométrica), a Secretária e dois Médiuns do centro.58 

O Diretor juntamente com sua esposa M. (que não foi entrevistada) são os 

membros mais antigos que ainda permanecem. Eles estão desde 95 e participaram da 

fundação do grupo na sua forma atual59. Como já havia exposto anteriormente eles 

                                                           
58 Segundo foi afirmado nas entrevistas a Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes tem em torno de 25 
médiuns. 
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chegaram à Fraternidade quando esta ainda era um grupo de estudos das obras de 

Ramatís e ajudaram a construir um centro com ofertas de tratamentos a partir deste 

grupo.  

O Coordenador do Grupo de Passes S. está no grupo desde 2005. O 

Coordenador do Grupo de Desobsessão Apométrica G. está desde 2007 no grupo, 

sendo um dos responsáveis pela introdução da técnica no centro, conheceu o grupo 

ofertando uma palestra sobre a Apometria. Os médiuns entrevistados são todos 

participantes do Grupo de Desobsessão Apométrica (não entrevistei os médiuns do 

Grupo de Passes, pois não era o objetivo da monografia). D. secretária do centro, 

também é médium da sessão. Ela está no grupo desde 2010 quando foi contratada 

para trabalhar no centro. I. esposa de G. está no centro desde meados de 2008, foi 

trazida pelo marido. Já R. está no centro desde 2009 sendo que tomou conhecimento 

da existência da Fraternidade como paciente. 

Um ponto interessante é o modo como em alguns casos a trajetória religiosa é 

articulada tendo em vista o ideal universalista. Também com relação a este aspecto, 

os informantes apontam a experiência religiosa atual como uma forma ‘melhorada’ 

de todas as outras experiências anteriores. Sobre esta questão é importante a 

colocação de Bourdieu (1998) sobre as biografias, de que toda narrativa de vida se 

inspira na ideia de tentar dar um sentido e uma razão lógica aos acontecimentos. Ora 

tratar a vida como uma história coerente é uma ilusão retórica. É uma forma de 

produção de si orientada por um modelo. 

Neste aspecto é possível observar nas entrevistas a tentativa de apresentar a 

trajetória religiosa como um processo de desenvolvimento. No caso de S. 

Coordenador do grupo de Passes, por exemplo, afirma que antes de entrar no grupo, 

era católico, depois virou espírita e agora se considera espiritualista: 

 

Alice: Como você entrou no Espiritismo? 
S.: Através de outras pessoas que me indicaram. Eu tinha, eu 
formulava muitas perguntas que na Igreja Católica, não tinha 
respostas. De questão moral, questão ética e questão filosófica. 
E as repostas eu fui encontrar pouco a pouco no Espiritismo. E 
foi a convite que eu entrei é:: e boa parte da minha mudança foi 
devido a experiências de vida, passei por fases bastante difíceis 
e foi a:: hoje através da necessidade e da dor eu fui tomando 
conhecimento da:: doutrina. E hoje eu não me julgo espírita, eu 
me julgo espiritualista. Porque nós estamos aqui na Fraternidade 
Ramatís que é uma entidade universalista. E o Espiritismo hoje 
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tá muito dogmático quase tanto quanto a Igreja Católica. (S. 
Coordenador do Grupo de Passes, 48 anos, administrador de 
empresas). 
 

 

 No trecho da entrevista anterior podemos observar como há a ideia de que o 

grupo religioso atual no qual o entrevistado está inserido, responde as questões 

pessoais que os outros grupos religiosos anteriores não respondiam. Neste discurso 

há a ideia de superação. O mesmo entrevistado em outro momento relata que este 

‘caminho’ religioso no qual ele trilhou foi orientado pela espiritualidade: 

 

Alice: E como é que foi essa passagem desse Espiritismo que você 
falou mais convencional para o universalismo? Foi assim alguém que 
te indicou um livro, você ouviu numa palestra? Como é que foi isso? 

S.: Na realidade eu já tinha conhecimento de Ramatís e eu não era 
nem espírita e nem espiritualista. Eu era na realidade católico. E 
católico de uma linha muito conservadora. Então ir para o Espiritismo 
foi uma mudança já também é corajosa e do Espiritismo para tomar 
um conhecimento Espiritualista e Universalista foi outra mudança. 
Então quer dizer eu fui quebrando vários paradigmas. E eu só pude 
aprender realmente a partir do conceito de ‘sem dogmas’. Sem aquela 
amarração, sem aquela doutrinação que você tem que fazer 
exatamente aquilo que está preconizado e deixar outros pontos que 
você deve considerar. A minha identificação com Ramatís foi antes de 
conhecer o Espiritismo e depois eu voltei a Ramatís. Foi um 
reencontro com mais informações do que é o espírito, de como se 
processa o processo mediúnico, de como essas energias e 
magnetismos interagem. Então o Espiritismo para mim teve muito 
valor eu ainda hoje estudo muito a doutrina espírita. Sem ignorar 
outros mestres que são da linha Espiritualista. 
Alice: E como é que você chegou nesse centro aqui, a Fraternidade 
Ramatís? 
S.: A história é bem longa, quando eu vim para cá eu tinha uma 
indicação espiritual. Na realidade eu recebi de um amigo espiritual60 
uma informação do que iria se processar. Então eu morava no interior 
de São Paulo e quando eu vim para Curitiba eu sabia exatamente quais 
as fases eu ia passar. Né então se eu for explanar é um caso bem 
longo, mas em resumo é isso. Eu tinha uma informação espiritual, eu 
sabia que eu ia encontrar a casa Ramatís e da mesma forma sabia qual 
era o meu papel na casa. Então houve uma programação e eu procurei 
seguir essa programação e planejamento espiritual. Até hoje eu to 
fazendo isso.(S. Coordenador do Grupo de Passes). 
 
 

                                                           
60 O entrevistado está se referindo a um espírito superior, uma entidade. 
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A ideia de uma ‘predestinação’ espiritual legitima certa condição em uma 

trajetória. Na entrevista de G. Coordenador do Grupo de Desobsessão Apométrica, 

além da ideia de predestinação espiritual, há a ideia de universalismo: 

 

G.: Eu tive o privilégio de ter uma mãe que me levou a tudo desde a 
minha infância. Ela me levou a todos os segmentos e a gente veio de 
família pobre, e pessoas pobres geralmente buscam segmentos que lhe 
deem um apoio espiritual na sua trajetória né e a minha mãe me levou 
muito na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, né. O Catolicismo 
foi a minha base, o catecismo. 
Alice: Você fez catequese? 
G.: Não cheguei a fazer catequese mas participei de cultos assim, não 
conclui na verdade. Né, e eu tenho a maior admiração por todas as 
religiões, que eu acho que todas as religiões são boas, as pessoas é que 
mudam o curso por falta de esclarecimento. Então eu tive o privilégio 
da minha mãe ter me levado em todos os segmentos possíveis e hoje 
eu entendo porque ela me levou né, ela me levou a princípio sem a 
intenção de me mostrar a realidade religiosa, mas eu observei, absorvi 
todos aqueles, o conhecimento necessário pra não ter preconceito. 
(...) 
Alice: Quanto tempo mais ou menos você ficou no Espiritismo? 
G.: Mais ou menos..., assim, praticante uns 30 anos. Bastante tempo, 
porque eu comecei a praticar mesmo depois que eu me casei. Né to a 
32 anos casado, a minha esposa vem de berço espírita. E a minha 
esposa começou a aprender muito, me passou muitas informações, que 
despertou em mim conhecimentos que estavam no meu campo mental, 
porque em muitas palestras, duas ou três horas falando sobre questões 
espirituais eu não tinha subsídio eh:: pra:: todo esse tempo de palestra 
com conhecimentos adquiridos na literatura. O que eu passei de 
informação pra minha esposa e ela ficava impressionada porque eu 
falava como se eu tivesse lido a obra. Interessante, então eu me dou de 
conta que na realidade tá gravado na tela mental das pessoas, 
determinadas situações de como ela se::: ela lembra, exatamente. 
Alice: E na Apometria mesmo você... 
G.: Apometria, eu participava de uma casa espírita, era extremamente 
ortodoxa, porque o Espiritismo hoje existe dentro de determinados, 
eh:: linha de raciocínio ortodoxo, entre outros segmentos. E eu tive a 
oportunidade de participar de uma casa espírita onde tinha um:: amigo 
que se chamava H. R., lá no Rio Grande do Sul e ele conhecia o Dr. 
Lacerda, e esse Dr. Lacerda que desenvolveu a técnica de mestres, 
cientista espiritual, e ele fez os cursos do Dr. Lacerda aonde através 
dele eu aprendi muito com ele, e depois conheci o Dr. Lacerda e 
aprendi muito mais ainda. Pratiquei muitos anos com ele e membros 
ainda existentes na casa espírita Casa do Jardim, o Dr. Augusto, o 
Barradas, Dr. Barradas, O J. P. o ( ), tudo são amigos que ainda estão 
lá há tantos anos, e a gente praticou junto e aprendeu muito.(G. 
Coordenador do Grupo de Apometria, 52 anos, Representante 
Comercial) 

 

Neste caso, portanto, a experiência de transitar por diversas religiões é 

valorizada no sentido do desenvolvimento de uma atitude ‘não preconceituosa’. Mas 
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a chegada ao Espiritismo é vista como o ‘despertar’ de um conhecimento que estava 

na ‘tela mental’ (corpo espiritual). No entanto, ele opõe o Espiritismo visto como 

uma experiência ‘ortodoxa’ à Apometria. 

Quase todos afirmaram ter passado por outras experiências religiosas 

anteriormente. O diretor da Fraternidade (em entrevista que não foi gravada) afirma 

que era católico e sua esposa M. presbiteriana, sendo que quando casaram buscaram 

uma religião comum e começaram a frequentar um centro espírita. Quando se 

mudaram para Curitiba (moravam em São Paulo) começaram a frequentar o grupo de 

estudos das obras de Ramatís nas Faculdades Integradas Espírita, onde continuam até 

hoje. 

A esposa de G., I., afirma ter passado por experiências em um centro espírita 

quando já era criança (a família é espírita) e em Terreiros de Umbanda, como 

médium. D. afirma ter passado pela Umbanda e pelo Candomblé onde já era 

médium. R. uma exceção, afirma nunca ter passado por outros grupos religiosos. 

Disse que fez o tratamento de Desobsessão Apométrica no grupo, depois fez o curso 

de Mediunidade e o de Apometria, sendo que assim decidiu virar integrante. 

A experiência mediúnica anterior é algo relevante na trajetória de um médium 

do grupo, pois apesar da Fraternidade ter uma história de uns 20 anos, sua sede só é 

fundada mais recentemente (2007) com a oferta de tratamentos. Neste sentido os 

médiuns que participam nas sessões, geralmente já têm uma experiência mediúnica 

anterior que é agregada ao centro. No caso de R. que é uma exceção nas entrevistas, 

este que não exerce uma mediunidade de psicofonia (de ‘incorporação’) na mesa, é o 

responsável por cuidar das fichas. 

 

 

3.4.4 O Perfil dos Frequentadores. 

 

 A análise do perfil dos pacientes da Fraternidade Ramatís –Hercílio Maes se 

baseia nos dados preenchidos pelos mesmos para o atendimento fraterno. Geralmente 

essas fichas, quando havia o consentimento do paciente, eram encaminhadas para a 

Desobsessão Apométrica. Obtive no total uma amostra de 52 fichas referentes ao 

mês de Abril de 2011. Cada ficha possui em sua maioria uma série de perguntas 

fechadas, oferecendo as opções sim e não. Havia casos também em que as pessoas 

não respondiam. Nas poucas perguntas abertas que havia busquei agregar os dados 
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em categorias para que a análise fosse facilitada. Para realizar a análise utilizei o 

pacote estatístico SPSS. 

 Ao todo, das 52 fichas, 32 pessoas eram mulheres e 20 homens. Em sua grande 

maioria trata-se de pessoas acima dos 45 anos (50 %), o que eu já havia notado 

durante o trabalho de campo, sendo mínima a quantidade de crianças. Vemos na 

tabela abaixo, por exemplo, que apenas 6 pessoas (11,5 %) estão na faixa etária que 

vai até os 25 anos. 

 

Tabela 2: Idade dos frequentadores 

  Casos Porcentagem 

maior que 56 14 26,9 

de 46 a 55 12 23,1 

de 26 a 35 10 19,2 

de 36 a 45 10 19,2 

ate 25 6 11,5 

 

Total 52 100,0 

 

Agregamos os bairros para facilitar a nossa análise. Das pessoas que moram 

em Curitiba, a grande maioria (44,2%) mora em bairros de média distância, seguidas 

por aquelas que moram em bairros de longa distância (32,7%). Apenas uma minoria 

(9,6%) mora em bairros próximos (que fazem divisa com o bairro Santo Inácio). Isso 

confirma a hipótese inicial de que os pacientes não são moradores do bairro em que 

está localizado o centro, sendo uma minoria que mora em bairros próximos. 

 

Tabela 3: Bairro de residência dos frequentadores 

  Casos Porcentagem 

Próximo 5 9,6  

Media Distancia 23 44,2 



59 

 

Longa Distancia 17 32,7 

Fora do Estado 7 13,5 

Total 52 100,0 

 

 A partir disto, sabendo-se que os pacientes estão vindo de bairros distantes, 

podemos questionar: Como os pacientes tomam conhecimento da existência do 

centro? Quando questionadas sobre como conheceram a Fraternidade Ramatís-

Hercílio Maes percebemos que o contato geralmente se estabelece a partir de outras 

pessoas. Em primeiro lugar está ‘Através de Parente’ com 26,9 %, em segundo lugar 

‘Através de médium da Fraternidade’ com 23,1%, somando ambas as categorias 

50%. As opções Através da Televisão (do programa de televisão da Fraternidade) e 

Através da Unibem (das Faculdades Espíritas) possuem um resultado mínimo. O que 

reforça a ideia de que as pessoas chegam à Fraternidade pela indicação de outras 

pessoas, e não pelos meios usuais de divulgação do centro (mídia por exemplo- o site 

da Fraternidade nem mesmo foi citado) 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 A categoria ‘Através de indicação’ foi excluída do gráfico pois só apresentou dois casos 
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Gráfico 1: Formas de inserção dos frequentadores na Fraternidade Ramatis-

Hercílio Maes 

 

 

 

Quando questionadas sobre a religião que professam, a grande maioria (42,3 

%) se declara católico, seguido por espírita (28,8 %). Apenas quatro pessoas se 

declaram Espiritualistas e uma Evangélica. Um fato que me chamou a atenção foi 

que em 7 fichas haviam comentários sobre passagem eventual ou participação efetiva 

em Terreiros de Umbanda. O detalhe importante é que apesar disso, nenhum paciente 

se declarou umbandista. Ou seja, os pacientes estão transitando por diversas práticas 

religiosas, mas no momento de declararem a sua religião, dão preferencia a uma 

identificação em detrimento de outras. 
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Gráfico 2: Religião declarada pelos frequentadores 

 

 

 

 

 

 Um dado interessante foi obtido com o cruzamento da categoria Religião com a 

pergunta ‘Já se submeteu a tratamento espiritual?’. A grande maioria já havia se 

submetido a tratamento espiritual antes (61,5%), o que demonstra que essas pessoas 

estão circulando por entre as ofertas de cura religiosas. Entre os católicos há um 

equilíbrio entre aqueles que não e já frequentaram um tratamento espiritual. Entre os 

Espíritas, os Espiritualistas e a categoria ‘Não Possui Religião’, uma maioria 

significativa já frequentou. 
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Tabela 4: Passagem por tratamento espiritual anterior conforme religião declarada 
pelos frequentadores 
 

 

   Já se submeteu a tratamento 

espiritual 

   Não Sim Total 

 13 9 22 Católico 

 65,0% 28,1% 42,3% 

 3 12 15 Espírita 

 15,0% 37,5% 28,8% 

 0 4 4 Espiritualista 

 ,0% 12,5% 7,7% 

 1 0 1 Evangélico 

 5,0% ,0% 1,9% 

 3 7 10 

religião 

Não Possui 

 15,0% 21,9% 19,2% 

 20 32 52 Total 

   100,0% 

 

 

 

Outro cruzamento interessante obtido através dos dados, foi o cruzamento da 

categoria religião com a pergunta ‘Conhece a doutrina espírita?’. Não somente a 

maioria afirma conhecer ainda que superficialmente, como não houve diferenças 

significativas das respostas para essa pergunta conforme a religião. 
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Tabela 5: Conhecimentos sobre a Doutrina Espírita conforme a 
Religião declarada pelos frequentadores 

  Conhece a Doutrina Espírita 

  

Não Sim 

Superficialmen

te Total 

Católico 3 8 11 22 

Espírita 0 14 1 15 

Espiritualista 0 4 0 4 

Evangélico 1 0 0 1 

religião 

Não Possui 3 4 3 10 

Total 7 30 15 52 

 

 

Esses dados indicam, portanto, certa familiaridade dos pacientes com essas 

práticas. Mesmo advindo de outras religiões, eles apresentam proximidades não 

somente com tratamentos espirituais, mas também com a doutrina espírita. Quer 

dizer, esse universo não lhes é estranho. 

Em seu artigo “Características do Fenômeno Religioso na Sociedade 

Contemporânea” (1992), José Jorge de Carvalho afirma que há um quadro religioso 

complexo no Brasil, onde coexiste uma variedade de movimentos, igrejas, seitas, 

grupos religiosos com diferentes graus de inserção na sociedade nacional, mas todos 

em diálogo com o Catolicismo, religião hegemônica no país. Vivemos, portanto, sob 

um fenômeno de religiosidade no plural: 

Para dar um exemplo, o típico adulto brasiliense (...) pode ser alguém 
que nasceu no interior do país, criado dentro de um tradição católica ou 
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protestante. Quer pratique, quer não sua religião de origem, pode fazer 
uma terapia corporal rajneeshiana para desbloquear a libido; pode tomar 
“johrei” de vez em quando na igreja messiânica para repor as energias; 
e pode ainda frequentar cursos ou seminários sobre lamaísmo, teosofia, 
chacras, poder dos cristais (...). E no momento em que passe por uma 
crise em seu estado de saúde ou em suas relações interpessoais – seja no 
trabalho, seja na vida amorosa – pode ir a algum “centro” em busca de 
apoio espiritual. E essa mesma palavra “centro” (termo chave do 
panorama religioso brasileiro) pode vir a significar várias coisas : um 
centro de umbanda; um terreiro de candomblé; um centro kardecista; 
uma mistura dessas três formas anteriores (...).(CARVALHO, 1992, 
p.134-135). 

Portanto, no Brasil contemporâneo, a vivência da experiência religiosa pode 

ocorrer a partir de um transito entre diferentes práticas. Com base nos dados 

percebemos que os pacientes do centro pesquisado estão circulando por entre 

distintas tradições religiosas, na maioria dos casos motivados pela busca de 

tratamentos.  
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 4 APOMETRIA 

4.1 O Dr. Lacerda de Azevedo e a Apometria 

4.1.1 Um desígnio espiritual. 

 Conta-se62 que o projeto ‘Apometria’ foi elaborado inicialmente no mundo 

espiritual. Essa tese é corroborada pelo relato de Dona Yolanda, esposa do Dr. 

Lacerda de Azevedo (‘criador’ da Apometria63). Ela afirma, que numa certa noite em 

meados da década de 70, após adormecer, teria sido levada espiritualmente junto a 

seu marido para uma colônia espiritual. Quando lá chegaram, se dirigiram a um 

edifício de linhas sóbrias. No saguão deste edifício havia um casal à sua espera. 

Dona Yolanda foi orientada a acompanhar a senhora para um passeio, enquanto que 

Lacerda acompanharia o senhor. No entanto, Yolanda afirma lembrar-se de ter visto 

seu marido ser levado para uma sala de estudos, com várias formulas matemáticas 

anotadas em uma lousa. Após o passeio, Yolanda retornou ao saguão do edifício. 

Antes de ir embora, viu o senhor entregar um livro para Lacerda dizendo o seguinte: 

“Aqui tens todas as informações de que necessitas para realizares sua tarefa”. 

(AZEVEDO, 2007, p. 32). Quando retornou a seu corpo físico, Yolanda acordou 

Lacerda e relatou a sua experiência, mas o marido disse não se lembrar de nada e 

voltou a dormir. 

 Lacerda não era médium de incorporação, afirmava não ouvir espíritos ou ter 

intuições. Mas segundo relatos de seus colegas e de sua esposa, a Apometria é um 

projeto originado no plano espiritual, que foi fundamentado e desenvolvido por 

Lacerda. Devemos pensar que este tipo de relato legitima uma prática quando esta 

surge no campo espírita, pois sendo criação dos espíritos, e não dos homens, ela 

alcança legitimidade.  

 No entanto, segundo relatos do próprio Lacerda, no ano de 1964, um 

bioquímico porto-riquenho, O Sr. Luís J. Rodrigues apresentou no HEPA (Hospital 

Espírita de Porto Alegre) uma técnica que denominava Hipnometria. Tal técnica 

consistia no fenômeno do desdobramento espiritual (separação dos corpos espirituais 

do corpo físico) através de contagem pausada e progressiva, acompanhada de forte 

                                                           
62 Esta história é relatada no livro ‘Espírito/Matéria: Novos Horizontes para a Medicina’ (2007). 
63 Segundo os relatos de meus informantes, o Dr. Lacerda de Azevedo é o criador da Apometria. No 
entanto, existem outras versões sobre a Apometria. Há escritos de J.S. Godinho e Noberto Peixoto por 
exemplo, mas que o grupo deslegitima perante à versão de Lacerda, tomada como a referencia sobre o 
assunto. 
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intenção mental. O Sr. Luís não era espírita, mas inspirou Lacerda, que desenvolveu 

a técnica durante o resto de sua vida. 

 Afirma-se64 que apesar de Lacerda ter tomado conhecimento da Hipnometria 

em 1964, somente depois do caso relatado por Yolanda, é que passou a se preocupar 

em fundamentar cientificamente a nova técnica que denominou de Apometria. 

Nomeou-a desta forma porque Hipnometria lhe pareceu impróprio, já que não era 

utilizado nenhum tipo de transe sonambúlico. Apometria é uma palavra de origem 

grega, composta pelas palavras apo que significa ‘além de’ e metron, ‘medida’. 

 A hipótese fundamental da Apometria é a de que o desdobramento espiritual 

pode ser induzido por impulsos energéticos da mente. Lacerda valeu-se de 

conhecimentos da Física Quântica e da Matemática para fundamentar sua hipótese, 

além do estudo de inúmeros casos que atendeu em seu consultório, que lhe 

permitiram fundamentar as teorias e leis da prática apométrica. De início os trabalhos 

ocorriam no HEPA, mas em 1986, este hospital suspendeu seu apoio. Lacerda 

desligou-se da instituição e juntamente com outros colaboradores fundou em 7 de 

março de 1987 a ‘Casa do Jardim’. 65 

Neste mesmo ano publicou a primeira versão do livro “Espírito/Matéria: 

Novos Horizontes para a Medicina”, que traz os fundamentos da Apometria 

enquanto uma técnica de cura. Não por acaso a formação de Lacerda é como médico. 

Para ele a nova técnica criada é uma espécie de ‘Medicina da alma’. Apesar de se 

valer de princípios comuns a várias doutrinas espiritualistas, principalmente o 

Espiritismo, ela não postula a condição de ‘religião’. 

Mesmo com relação ao Espiritismo, Lacerda não o considera uma ‘religião’, 

mas uma realidade cósmica. Percebe-o como uma ciência e uma filosofia que possui 

consequências ‘religiosas’ por religar o homem a Deus. Critica os espíritas 

brasileiros que criaram o ‘Kardecismo’: uma prática ou tentativa de vivencia da 

doutrina espírita permeada de religiosidade. Há pontos interessantes apontados por 

esta trajetória da criação da técnica apométrica: 

-A técnica é desenvolvida por um médico. 

-Nela há uma relação entre mundo espiritual e experimentação científica. 

                                                           
64 AZEVEDO, José Lacerda de. Espírito/ Matéria: Novos horizontes para a medicina. Porto Alegre: 
Nova Prova, 2007. 
65 Ibidem. 
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-Através dela Lacerda faz uma oposição entre religião e ciência no 

Espiritismo, a favor do segundo aspecto. 

 

4.2 A Noção de Pessoa no Espiritismo e na Apometria 

Ao buscar atualizar a doutrina espírita com novas teorias da Física Quântica e 

elementos de outros campos religiosos, Lacerda incorporou uma concepção de 

pessoa diversa daquela definida por Kardec quando este codificou a doutrina espírita. 

Essa nova concepção inspirada em religiões orientais, segundo Lacerda, se ‘adequa’ 

melhor aos novos avanços da ciência. 

 Em um dos trabalhos que inaugurou o campo de estudos acerca da noção de 

pessoa, Marcel Mauss (2003) demonstrou que a ‘ideia de pessoa’ ou a ‘noção de eu’, 

enquanto a forma como uma sociedade representa um ser humano, não é algo inato, 

mas que varia conforme as sociedades. A ideia de um eu ‘individual’ é uma 

especificidade do Ocidente, sendo que este conceito passou por um longo processo 

de elaboração histórica, ainda sendo uma ideia flutuante, passível de novas 

elaborações. 

 Marcelo Tadvald (2007) em seu artigo ‘Corpo e Possessão na Teodicéia 

Racionalista do Espiritismo Kardecista’, afirma, a partir do trabalho de Le Breton 

(1995), que a noção de pessoa espírita é fruto do legado moderno. 

 Retomemos, portanto, o processo histórico pelo qual essa noção de pessoa 

moderna foi construída, tomando como referencia o trabalho de Le Breton (1995). 

Segundo o autor, no período medieval, havia uma mescla de tradições populares e 

referencias cristãs. O homem não se distinguia enquanto pessoa da trama comunitária 

e cósmica na qual estava inserido. Nesta época havia uma identidade de substância 

entre o homem e o mundo. Por este motivo, neste contexto as cirurgias eram um 

tabu. O movimento de invenção do corpo moderno, ia à contramão desta visão.“El 

ascenso del individualismo occidental logrará, poco a poco, discernir, de manera 

dualista, entre el hombre y el cuerpo, no desde una perspectiva diretamente religiosa, 

sino em um plano profano.” (LE BRETON, 1995, pg.39). 

No Quattrocento italiano começaram a surgir grupos aonde começava a 

aparecer a figura do indivíduo. Os comerciantes eram uma classe moderna, aonde o 

interesse pessoal prevalecia sobre os marcos estabelecidos. Também nos Estados 
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Italianos os príncipes desenvolveram um espírito de cálculo, insensibilidade e 

ambição, que colocava a sua individualidade sobre os outros. E sobre a proteção do 

soberano havia também outra figura do individualismo nascente, o artista, cujo 

sentimento de exílio, desenvolveu um novo tipo de homem.66 

 Aos poucos conforme surgia a figura do individuo, paralelamente se promovia 

seu rosto e seu corpo. No século XV o rosto passa a ser alvo de interesse, retratado 

em pinturas. O retrato era um signo que permitia apreender a pessoa em sua marca 

pessoal. O Corpo passa a ser fator individualização, a fronteira que marca a diferença 

entre um homem e outro. 67 

A economia medieval se esfacelou diante dos direitos privados. Durante o 

Renascimento o abandono da visão teológica sobre a natureza, fez com que esta 

parecesse uma forma ontologicamente vazia, passível de ser modelada pelo homem. 

“La individuación del hombre se produce paralelamente a la dessacralización de la 

natureza” (LE BRETON, 1995, pg.45).Paralelamente aos poucos o homem também 

vai se desprendendo de seu corpo, que cada vez mais lhe parece uma forma vazia, 

um obstáculo para o conhecimento sobre o mundo. “La definición moderna del 

cuorpo implica que el hombre se aparte del cosmos, de los otros, de sí mismo” (LE 

BRETON, 1995, pg. 46). 

Um dos momentos chaves do individualismo ocidental é a constituição do 

saber anatômico durante os séculos XV, XVI e XVII, onde há a distinção ontológica 

entre a pessoa humana e seu corpo. Quando estes são dissociados, o segundo se 

converte em objeto de estudo como realidade autônoma. Neste saber biomédico 

nascente, o corpo passa a ser patrimônio de um grupo de especialistas.68 

Com os trabalhos de Copérnico, Bruno, Kepler e Galileu a sociedade 

Ocidental sai do mundo da escolástica e entra na filosofia mecanicista. Nela a 

astronomia e a física se escrevem sob fórmulas matemáticas abstratas. O lugar de 

Deus é relativizado, e os dados provenientes dos sentidos humanos são excluídos, 

dando lugar exclusividade à razão. A filosofia cartesiana é um eco dos anatomistas e 

dos mecanicistas. Através da dúvida metódica, Descartes conclui que o corpo é uma 

realidade ambígua. Fonte de suspeitas por estar ligado ao mundo imperfeito da 

percepção, ele não passa de um acessório. Por outro lado, a alma é tributária da 

                                                           
66 LE BRETON, David. Antropologia del Cuerpo y Modernidad. Buenos Aires: Ediciones Nueva 
Visión, 1995. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem 
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razão, e também parte da divindade. Neste sentido o corpo não passa da máquina 

aonde se repercutem os movimentos da alma. 

Durante o século XVIII, o corpo é racionalizado pelas disciplinas. Le Breton 

(1995) inspirado em Michel Foucault demonstra como há uma tecnologia política do 

corpo, onde é prolongada a metáfora mecânica dos movimentos do corpo como força 

de trabalho, em um cálculo que une a docilidade dos sujeitos e a eficácia da ação 

empreendida. A técnica e a ciência se inscrevem neste modelo, buscando corrigir as 

insuficiências do corpo. Neste sentido, a assimilação do corpo como mecanismo, 

exclui o homem enquanto pessoa do processo. 

Atualmente essa distancia entre o homem e o corpo se encontra assentada. 

Falar sobre corpo nas sociedades ocidentais muitas vezes é se referir ao saber 

anátomo-fisiológico. Essa percepção é legitimada em detrimento dos saberes 

populares, que unem essas duas dimensões. O saber biomédico é o saber considerado 

oficial sobre o corpo, ainda que nem todos compartilhem desta visão.69 

Allan Kardec ao codificar a doutrina espírita, postulou uma noção dual de 

pessoa, que embora não siga à risca a concepção cartesiana, ou o ideário 

individualista, é uma concepção Moderna (TADVALD, 2007). Segundo Cavalcanti 

(1983), a pessoa é o ponto de convergência deste sistema. Ela é o encontro entre o 

Mundo Visível e o Mundo Invisível. Formada por três elementos: corpo, períspirito 

(elemento intermediário) e espírito, a pessoa possui um aspecto material (corpo) e 

outro espiritual (espírito). No caso do períspirito este funciona enquanto um laço 

semimaterial que é mediador entre os dois mundos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 LE BRETON, David. Antropologia del Cuerpo y Modernidad. Buenos Aires: Ediciones Nueva 
Visión, 1995. 
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Figura 1: Noção de Pessoa no Espiritismo 

 

 

O corpo nesta concepção é apenas um acessório, uma ‘máquina’ que deve ser 

preenchida pelo espírito. Por ter uma existência finita, ele é desvalorizado em 

detrimento do espírito, sendo um estado transitório. Quando uma pessoa morre, ela 

se liberta de sua ‘vestimenta’ mais grosseira, o corpo e uma parte do períspirito, 

conservando o Espírito. Uma parte mais sutil do períspirito é mantida, pois através 

dela o espírito irá agir sobre o fluido universal. A morte é a passagem de um mundo 

para outro. Há, portanto, três condições, ou estados que uma pessoa pode vivenciar 

em sua trajetória evolutiva: 

 

a) Espírito encarnado; 
b) Espírito errante, estado desencarnado, intermediário entre duas 
encarnações; 
c) Espírito puro, estado desencarnado não mais sujeito à encarnação; 
(CAVALCANTI, 1983, p.44). 
 

 

A encarnação faz parte do processo de provação de um espírito. A ela é associada 

o ‘Eu menor’ que é apenas parte da essência principal de uma pessoa, sujeita às leis 

do carma. Já o ‘Eu maior’, diz respeito às outras duas condições que possuem um 

grau maior de livre-arbítrio, pela suspenção temporária ou permanente da lei do 

carma. A pessoa espírita é construída a partir destes referenciais. 

Percebemos assim, que Kardec é tributário da noção moderna de pessoa 
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(TADVALD, 2007), pois postula a dualidade Espírito/Corpo, além de conceber a 

individualidade do espírito. Mesmo em situações em que os dois mundos (visível e 

invisível) se comunicam através da mediunidade, a individualidade é mantida, pois 

mais de um espírito não pode coabitar um mesmo corpo. O que ocorre é que o 

médium se ‘afina’ com o espírito que dele se aproxima, sendo capaz de manifestá-lo.  

No mundo espiritual o períspirito é parte importante na diferenciação entre os 

espíritos: 

 

Portanto a influencia do projeto moderno de individualização dos sujeitos, 
em evidencia na época de formulação da doutrina Espírita, pode ser 
percebida também a partir da noção de períspirito, pois os espíritos 
constatam sua individualidade através dele, que faz os seres distintos entre 
si, à exemplo do corpo entre os homens. (TADVALD, 2007, pg. 123). 

 

No entanto, enquanto a existência do homem conforme o pensamento racional do 

período de Kardec era finita e restrita à permanência da vida corporal, o Espiritismo 

possui uma visão diferente, neste aspecto, dessa concepção moderna, pois a vida 

espiritual é que dá sentido a vida corporal. A existência de uma pessoa neste caso 

não se reduz ao tempo de vida de seu corpo, mas continua após a morte, no mundo 

invisível. 

No caso da Apometria, esta dualidade Espírito/Matéria ainda permanece, mas 

nela é apresentada uma visão de Espírito complexificada. Inspirado em religiões 

orientais, entre elas o hinduísmo, Lacerda de Azevedo concebe a pessoa como 

formada por sete corpos: 

 

Uns poucos ocidentais e a grande maioria das religiões orientais têm 
ensinado uma constituição mais complexa do Homem-Espírito: sete 
componentes interpenetrados, os mais diáfanos ocupando a mesma porção 
espacial dos mais densos, perfeitamente definidos mas vibrando em 
dimensões espaciais diferentes - onde as propriedades, funções e 
manifestações são distintas. (AZEVEDO, 2007, pg. 57). 

 

Essa concepção, segundo Lacerda de Azevedo (2007), ao contrário da concepção 

de pessoa kardecista, dá respaldo a técnicas de decomposição do homem em seus 

corpos espirituais, além de explicar fenômenos mediúnicos ainda não explicados pelo 

Espiritismo, como o conhecimento ou apagamento de memórias de vidas passadas. 

Por este motivo, ele lamenta o não reconhecimento dessa concepção no campo 

espírita: 
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É lamentável que os espíritas estejam impedidos de contribuir para o 
progresso dessas investigações, porque bloqueados pelo conceito 
kardequiano de períspirito. Será necessário que alarguem seus 
conhecimentos em torno e além desse conceito para que possam começar a 
compreender as funções de todos os mediadores plásticos que existem 
entre o espírito puro e o corpo físico. (AZEVEDO, 2007, p. 58). 

 
Nesta concepção setenária, são concebidos seis corpos espirituais e um corpo 

físico. Cada corpo espiritual possui uma função, por ‘vibrar’ em um universo 

dimensional distinto. Nota-se que os corpos espirituais mais próximos à matéria são 

considerados ‘inferiores’, e aqueles mais próximos a ‘espírito puro’ são considerados 

superiores: 

Figura 2: Noção de Pessoa na Apometria 

 

 

 

Corpo Somático ou Físico: definido por Lacerda como ‘uma carcaça carnosa em 

que vivemos’, algo pesado e incomodo que utilizamos para atuar no plano físico.  

Corpo Etérico: é um corpo de estrutura tênue, invisível, que desaparece com o 

corpo físico quando este morre. Funciona como mediador plástico entre o corpo 

físico e o astral. É constituído por um material chamado ectoplasma, um fluído fino 

que se condensa quando sai pelas cavidades e poros naturais, muito utilizado nas 

sessões espíritas de materialização. 

Corpo Astral: Esse corpo espiritual é o invólucro mais próximo à matéria, 

facilmente visto pelos clarividentes. Todos os espíritos que incorporam nos médiuns 

o possuem. É essencial para a manifestação dos espíritos na dimensão astral. Ele é a 
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sede dos vícios e das paixões. À medida que os espíritos evoluem vão perdendo seu 

corpo astral, ficando cada vez mais imperceptível aos clarividentes. Em algumas 

circunstancias esse corpo pode se separar do corpo físico (como durante o sono) 

sendo esse fenômeno conhecido como desdobramento. 

Corpo mental: Sede do intelecto. O corpo mental inferior é sede das percepções 

simples como a de objetos materiais. O corpo mental superior é a sede das ideias 

abstratas. O corpo mental tem uma forma mais ou menos ovoide envolvendo o corpo 

físico, sendo que as suas porções periféricas constituem a aura, que muda suas cores 

conforme a frequência dos campos vibratórios gerados pelos pensamentos. A aura é 

visível aos clarividentes. 

Corpo Buddhi: “Quase nada se pode dizer sobre a estrutura vibratória (ou campo, 

corpo, ou dimensão) mais próxima do espírito. Tão distante está este corpo de nossos 

padrões físicos e de nossos meios de expressão que não há com que compará-lo, 

descrevendo-o. É possível dizer que buddhi é o períspirito na acepção etimológica do 

termo: constitui a primeira estrutura vibratória que, envolvendo o espírito. manifesta-

o de modo ativo.” ( AZEVEDO, 2007, p. 80). 

Corpo Àtmico: Constitui o Eu-Cósmico ou a Essência Divina do Ser, a parte mais 

elevada de cada pessoa. 

 

 Assim, apesar da concepção setenária de homem, há ainda a presença do 

dualismo como apresentado em Kardec, na medida em que se opõe Espírito/Matéria, 

pois quanto mais próximo do corpo material, mais ‘inferior’ é considerado este corpo 

espiritual, e quanto mais próximo do ‘Espírito Puro’ mais sutil ele é.  

 Embora a concepção setenária de corpo defendida por Lacerda de Azevedo 

(2007) seja inspirada em religiões orientais, ele faz uma releitura da mesma através 

de um discurso advindo não do campo religioso, mas do científico. Considera esta 

concepção como ‘adequada’ aos novos avanços da ciência e, portanto com maior 

capacidade de diálogo com as Teorias da Física Quântica nas quais se inspira. A 

concepção setenária é mobilizada na Apometria principalmente para: 

  

- Embasar a criação de uma nova técnica de cura, a Apometria. 

- Estabelecer diálogo com novas teorias científicas. 

- Estabelecer diálogo com o modelo biomédico. 

- Embasar um novo modelo de abordagem das doenças espirituais. 
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 Abordaremos adiante detalhadamente, o que a Apometria representa em termos 

de modificações à doutrina Espírita e como esta concepção de corpo diferenciada, 

pauta esta técnica. 

 

4.3 A técnica da Apometria 

 No capítulo 7 do livro ‘Espírito/Matéria: Novos Horizontes para a Medicina’, 

Lacerda de Azevedo (2007) aborda mais detalhadamente os usos da técnica 

apométrica. Como já havia sido abordado anteriormente, a Apometria é uma 

técnica que possibilita o ‘desdobramento’ ou separação dos corpos espirituais 

do ser humano. O fenômeno do desdobramento em si é algo que ocorre comumente 

durante o sono, e mais raramente em momentos de vigília, podendo ser provocado 

por choques emocionais ou transes místicos. 

 A ideia de criar uma técnica de ‘desdobramento’, segundo Lacerda de Azevedo 

(2007) é a de facilitar o trabalho mediúnico. Embora a Apometria em si seja uma 

técnica anímica, aplicável em qualquer pessoa, seu foco principal é a utilização 

mediúnica. Neste sentido como afirma Greenfield (1999), essa prática do Dr. 

Lacerda inspirada no bioquímico Luiz Rodrigues é um “único e inovador processo de 

cura”: 

A prática espírita convencional, desde o tempo de Kardec, manda que os 
médiuns-curadores recebam os espíritos de médicos falecidos e, com os 
conhecimentos e técnicas que eles trazem do mundo dos espíritos, ajudem 
a curar os vivos. O sistema do senhor Rodrigues inverteu isto. Em vez de 
esperar que as técnicas e os tratamentos ‘avançados’ sejam trazidos do 
mundo dos espíritos pelos médiuns, ele sugere separar os vários corpos do 
paciente e enviar o corpo astral temporariamente ao plano espiritual para 
ser tratado por espíritos médicos num hospital espiritual. (GREENFIELD, 
1999, pg. 65). 

 

 Com isso Lacerda de Azevedo (2007) considera que o atendimento se torna 

mais eficaz e mais rápido. O enfermo durante o desdobramento nada vê e nada sente, 

sendo atendido em poucos minutos. A Apometria é percebida também como 

facilitando o contato dos médiuns com o mundo espiritual. Quando desdobrados 

médiuns videntes podem ver e ouvir espíritos, já médiuns mais experimentados 

podem visitar colônias no astral e visitar o espírito de pessoas enfermas. 
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 A Apometria, além disso, é considerada uma aliada no combate à obsessão. 

Pois segundo Lacerda de Azevedo (2007) obsessores raramente tem sua conduta 

modificada em sessões de desobsessão espírita. Baseadas na ‘doutrinação’, Lacerda 

critica-as afirmando que o diálogo e a orientação muitas vezes não conseguem 

modificar o comportamento cruel que esses espíritos muitas vezes praticam a 

séculos. Ele acredita que é necessário o uso de técnicas palpáveis: 

Na. “Casa do Jardim" já há dezenas de anos curamos, pela apometria, 
grandes levas de espíritos estropiados, maltrapilhos, esgotados, verdadeiros 
esqueletos errantes, trazidos para que recebam as energias vitais de que 
necessitam. Nós - todos os participantes dos trabalhos - as fornecemos em 
catadupas, curando, aliviando-lhes as dores. Há também, como já 
dissemos, aqueles que se atiram vorazes e sedentos às mesas repletas de 
alimentos, bendizendo a ventura inesperada que estão tendo. 

Orientamo-los, então. Mostramos-lhes a bondade de Jesus, a oportunidade 
e possibilidade de progresso que terão, daquele momento em diante, em 
regiões melhores do astral - para onde serão conduzidos, após se 
alimentarem. Esclarecemos. Damos-lhes a luz da Boa-Nova. E eles a 
seguem. 

Dessa maneira, com os benefícios assim palpáveis para eles, a chamada 
"doutrinação" adquire força contundente, pois nossas palavras apenas 
reforçam os positivos efeitos que eles sentem. Facilmente, por isso, se 
deixam conduzir em massa, sobre esteiras rolantes, para serem instalados 
em grandes construções de colônias astrais especializadas na recuperação 
de entidades desse tipo. (AZEVEDO, 2007, pg. 150) 

 

A Apometria assim constitui para Lacerda de Azevedo (2007) uma ‘Medicina 

do Espírito’, pois acredita que esta trata de doenças e enfermidades a partir de uma 

linguagem ‘científica’. O ponto interessante é que toda a discussão da técnica da 

Apometria realizada pelo autor é feita a partir de uma oposição a formas 

‘tradicionais’ de cura espírita. A Apometria é apontada sempre como uma ‘novidade’ 

e como uma forma mais ‘avançada’ e ‘mais eficaz’. Azevedo busca legitimá-la 

sempre a partir da comparação com outros modelos espíritas. 

Segundo Lacerda de Azevedo (2007) a explicação do funcionamento da 

técnica da Apometria está no poder da mente. Ele afirma que existe livre no Espaço 

uma energia cósmica que está a nossa disposição. Apesar da maioria das pessoas 

ignorarem a sua existência, ela constitui força em potencial, moldável e sensível a 

atuações externas. Acredita que se o operador comandar conscientemente a 

aglutinação dessa energia, em determinado momento haverá a intensificação dessa 

potencialidade, e a energia poderá então ser projetada, moldada ou manipulada. Esse 
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é o princípio que explica como no mundo espiritual são construídas casas, veículos e 

mobiliários etc... A mente, instrumento da consciência, tem plenas condições de 

operar no mundo astral, conforme a vontade do operador. A aglutinação da energia 

cósmica se faz paulatinamente através da contagem pausada, que gera pulsos 

energéticos destinados a produzir o que se pretende criar. Avançando a contagem 1... 

2... 3... 4... 5... ao final, diz Azevedo, se verá aquilo que queremos.  

No único trabalho antropológico que foi encontrado a respeito da Apometria, 

o trabalho de Greenfield (1999) - além de uma citação no trabalho de Madureira 

(2010) – o foco da análise é a aplicação prática da Apometria e os rituais de cura por 

ela produzidos. No entanto, existe um aspecto importante desta técnica que é omitido 

pelo autor, que é forma como Lacerda de Azevedo constrói a descrição a respeito do 

funcionamento da Apometria. Assim como na argumentação de Allan Kardec, 

Lacerda argumenta a partir do ‘método científico’. No livro ‘Espírito/Matéria: Novos 

Horizontes para a Medicina’ (2007), o autor se empenha em minuciosamente 

descrever o embasamento científico que suporta a prática da Apometria. A retomada 

de alguns destes argumentos aqui é essencial para demonstrarmos as peculiaridades 

de nosso objeto. 

A argumentação sobre a Apometria é feita a partir de linguagem semelhante à 

científica: os eventos que pautam a ‘técnica’ possuem para Azevedo (2007) a 

condição de fenômeno. Por este motivo ele considera que ela é regida por leis que 

são embasadas em processos logicamente explicáveis. E a partir de uma lei, podemos 

subentender outras leis. As fórmulas utilizadas são muitas vezes regidas pelos 

mesmos princípios que alguns Físicos já haviam utilizado para explicar fenômenos 

do mundo material:  

• Primeira Lei da Apometria- Lei do Desdobramento Espiritual (Lei 

Básica da Apometria) : “Toda vez que, em situação experimental ou 

normal, dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, 

visando à separação de seu corpo espiritual – corpo astral - de seu 

corpo físico e, ao mesmo tempo, projetarmos sobre ela pulsos 

energéticos através de uma contagem lenta, dar-se-á o desdobramento 

completo dessa criatura, conservando ela sua consciência.”. “A 

técnica é simples. Com o comando, emitem-se impulsos energéticos 
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através de contagem em voz alta- tantos (e tantos números) quantos 

forem necessários. De um modo geral, bastam sete – ou seja, 

contagem de um a sete.” .(AZEVEDO, 2007, p.170) 

 

Assim Lacerda de Azevedo (2007) exprime a fórmula que engloba as forças 

em ação na Apometria: 

 

= energia mental que possui vetor de fluxo. Se o pensamento é energia 

radiante, ele está sujeito às mesmas leis da energia eletromagnética, que possui dois 

feixes energéticos de fluxo energéticos (eletro e magnética) que se entrecruzam em 

dois planos com ângulos de 90º conservando o mesmo eixo de propagação. Assim a 

energia mental tem vetor de fluxo. 

= vetor de energia ou plasma cósmico. 

= vetor de energia proveniente do corpo físico (energia vital). Nosso corpo, 

constituído de matéria, é na realidade condensação de energia que se liberada 

resultará em fonte inestimável.  

A fórmula das energias em ação na Apometria é expressa de forma 

semelhante ao vetor de Poynting que expressa o vetor de fluxo magnético: 

 

 

 

 

 

Figura 3: Vetor de Fluxo Magnético 
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Na Apometria para que ocorra o desdobramento é necessário um operador 

encarnado que irá atrair as energias cósmicas (K) , manipulá-las, misturá-las às suas 

energias vitais (Z) e projetar essas energias com a força de sua mente ( ) para o fim 

desejado. O operador neste caso funciona, portanto, como uma espécie de Transdutor, 

que na Física é qualquer dispositivo capaz de transformar um tipo de sinal em outro. 

Esse princípio permite não somente desdobrar médiuns, mas acoplá-los, enviá-los para 

outros lugares, criar campos de força etc... o que embasa praticamente todas as outras 

leis da Apometria. (AZEVEDO, 2007, p. 154 a 159) 

• Segunda Lei da Apometria- Lei do Acoplamento Físico: “Toda vez que 

se der um comando para que se reintegre no corpo físico o espírito de 

uma pessoa desdobrada (o comando, se acompanhado de contagem 

progressiva), dar-se-á imediato e completo acoplamento físico.” 
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(AZEVEDO, 2007, p.170). A ideia é que se a pessoa desdobrada não 

for acoplada novamente sentirá mal-estar, embora aja a reintegração 

espontânea após um tempo. Aconselha-se na Apometria que se uma 

pessoa for desdobrada, que esta deverá ser acoplada logo, para evitar 

quaisquer indisposições. 

A explicação Acoplamento segundo Azevedo (2007) também pode ser buscada 

na Física. Nela este termo significa a ligação de sistemas (mecânicos, óticos, 

elétricos etc...) em que ocorre a transferência de energia de um para outro. Do 

mesmo modo, este fenômeno ocorre no acoplamento de sistemas espirituais. 

• Terceira Lei da Apometria-Lei da Ação à Distância pelo Espírito 

Desdobrado (lei das viagens astrais): “Toda vez que se ordenar ao 

espírito desdobrado do médium uma visita a lugar distante, fazendo 

com que esse comando se acompanhe de pulsos energéticos através de 

contagem pausada, o espírito desdobrado obedecerá à ordem, 

conservando sua consciência e tendo percepção clara e completa do 

ambiente (espiritual ou não) para onde foi enviado.” (AZEVEDO, 

2007, p.171). Essa lei geralmente aplicada em médiuns sensitivos e 

videntes.  

• Quarta Lei da Apometria - Lei da Formação dos campos de Força : 

“Toda vez que mentalizarmos a formação de uma barreira magnética, 

por meio de impulsos energéticos, através de contagem, formar-se-ão 

campos de força de natureza magnética, circunscrevendo a região 

espacial visada na forma que o operador imaginou.” (AZEVEDO, 

2007, p.175). Técnica usada para proteção de ambientes de trabalho e 

contenção de espíritos rebeldes. A forma piramidal principalmente 

tetraédrica é considerada como tendo forte capacidade de contenção 

de espíritos. 

• Quinta lei da Apometria- Lei de Revitalização do Médiuns: “Toda vez 

que tocarmos o corpo do médium (cabeça, mãos), mentalizando a 

transferência de nossa força vital, acompanhando-a de contagem de 

pulsos, essa energia será transferida. O médium começará a recebê-la 

sentindo-se revitalizado.” (AZEVEDO, 2007, p.176). A ideia é que 
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essa técnica permite a execução de trabalhos prolongados sem 

desgaste físico. 

• Sexta lei da Apometria- Lei da Condução do Espírito Desdobrado, de 

Paciente Encarnado, para os Planos Mais Altos, em Hospitais do 

Astral: “Espíritos desdobrados de pacientes encarnados somente 

poderão subir a planos superiores do astral se estiverem livres de peias 

magnéticas”. (AZEVEDO, 2007, p.177). Lacerda de Azevedo diz que 

é comum encontrar no paciente desdobrado diversos tipos de amarras 

e peias magnéticas colocadas por obsessores. Neste caso os médiuns 

desdobrados devem retirar tais peias limpando o corpo astral do 

paciente. Ele também afirma que se observa que o passe realizado em 

casas espíritas neste caso é ineficaz pois só age sobre a aura do 

paciente. 

• Sétima lei: Lei da Ação dos Espíritos Desencarnados Socorristas Sobre 

os Pacientes Desdobrados: “Espíritos socorristas agem com muito mais 

facilidade sobre os enfermos se estes estiverem desdobrados, pois que 

uns e outros, dessa forma, se encontram na mesma dimensão espacial”. 

(AZEVEDO, 2007 , p. 178). 

• Oitava lei da Apometria- Lei do Ajustamento de Sintonia Vibratória dos 

Espíritos Desencarnados com o Médium ou com Outros Espíritos 

Desencarnados, ou de Ajustamento da Sintonia Destes com o 

Ambiente para Onde, Momentaneamente, Forem Enviados. “Pode-se 

fazer ligação vibratória de espíritos desencarnados com médiuns ou 

entre espíritos desencarnados, bem como sintonizar esses espíritos 

com o meio onde forem colocados, para que percebam e sintam 

nitidamente a situação vibratória desses ambientes.” (AZEVEDO, 

2007, p.179).Azevedo diz que isso ocorre por exemplo quando, 

conforme o espírito, aumenta-se ou diminui o padrão vibratório do 

médium para que haja sintonia, ou quando levam-se os espíritos para 

ambientes diversos, de baixo ou alto padrão vibratório, conforme a 

necessidade. 
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Lacerda de Azevedo (2007) aponta que no caso da incorporação, para haver 

sintonia, opera a mesma regra do acoplamento, onde há a transferência de energia de 

um sistema para outro. Essa transferência é sempre realizada em um único sentido, 

geralmente do médium (que doa energias) para o espírito comunicante. Para isso 

deve-se variar a frequência do médium até o ponto em que ele se sintonize com o 

espírito. O operador deverá fazer da projeção de energias mentais sob a forma de 

pulsos (contagem), abaixando ou elevando as vibrações do médium conforme for o 

caso. O sistema oscilante do operador atua sobre o sistema oscilante do médium 

visando à sintonia desse com o sistema oscilante do espírito. 

• Nona Lei da Apometria- Lei do deslocamento de um espírito 

no espaço e no tempo: “Se ordenarmos a um espírito 

incorporado a volta a determinada época do Passado, 

acompanhando-a de emissão de pulsos energéticos através de 

contagem, o espírito retorna no Tempo à época do Passado 

que lhe foi determinada.” (AZEVEDO, 2007, p. 180). 

• Décima Lei da Apometria- Lei da Dissociação do Espaço-

Tempo : “Se, por aceleração do fator Tempo, colocarmos no 

Futuro um espírito incorporado, sob comando de pulsos 

energéticos, ele sofre um salto quântico, caindo em região 

astral compatível com seu campo vibratório e peso específico 

kármico (Km) negativo - ficando imediatamente sob a ação 

de toda a energia Km de que é portador.” (AZEVEDO, 2007, 

p. 181). 

Na Décima lei, Km é a massa kármica que um indivíduo tem a resgatar durante 

suas encarnações. Já m é a massa maléfica desarmônica. A ideia é que se um espírito 

for dissociado do tempo em que está (pela aceleração do fator Tempo), dará um Salto 

Quântico70 e irá para um futuro hostil. Nessa situação sentirá de uma só vez toda a 

carga kármica acumulada, devido à aceleração do Tempo. Para conseguir realizar 

esta técnica acredita-se que se devem projetar energias magnéticas em pulsos, dando 

a ordem de que o espírito vá para o Futuro. Azevedo (2007) diz que é uma técnica 

                                                           
70 Na Física e na Química, Salto Quântico é quando um átomo ganha energia e seus elétrons se distanciam 
do núcleo, aos saltos, mudando de nível (do 1 para o 2 por exemplo). 
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eficaz em casos de obsessores que, com o peso karmico, refletirão sobre seus atos. 

(Deve-se ter o cuidado de trazer o espírito de volta para o presente posteriormente). 

• Décima Primeira Lei da Apometria- Lei da ação telúrica sobre os 

espíritos desencarnados que evitam a reencarnação: “Toda vez que 

um Espírito desencarnado possuidor de mente e inteligência bastante 

fortes consegue resistir à Lei da Reencarnação, sustando a aplicação 

dela nele próprio, por largos períodos de tempo (para atender a 

interesses mesquinhos de poder e domínio de seres desencarnados e 

encarnados), começa a sofrer a atração da massa magnética 

planetária, sintonizando-se, em processo lento mas progressivo, com 

o Planeta. Sofre apoucamento do padrão vibratório, porque o Planeta 

exerce sobre ele uma ação destrutiva, deformante, que deteriora a 

forma do espírito e de tudo o que o cerca, em degradação lenta e 

inexorável.” (AZEVEDO, 2007, p. 183). 

Azevedo (2007) afirma que quando um espírito vive sua vida de forma 

desregrada, cometendo crimes e perversões tem consciência de que quando 

desencarnar, sofrerá as consequências. Seu corpo espiritual tomará a forma dos seus 

erros, ficará degradado e deformado. Se o espírito voltar a reencarnar, conseguirá ao 

longo do tempo, retomar a forma normal. Mas se ele resistir à Lei da Reencarnação, 

as consequências são nefastas (isso não é algo comum, mas no caso de alguns magos 

negros com certo poder, conseguem resistir a esta lei durante um certo tempo): aos 

poucos o magnetismo do Planeta vai corroendo o corpo astral do espírito, que vai 

assumindo a forma de ser em ruínas. A Ação da Lei Telúrica pode ser expressa da 

seguinte forma: 

 

Sendo Δ (Delta) a deformação que sofre o espírito, ‘m’ a malignidade que ele 

representa e ‘t’ o tempo roubado das encarnações. Ou caso se queira encontrar o fator 

malignidade: 
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(Malignidade como proporcional a Deformação). 

• Décima Segunda Lei da Apometria-: Lei do Choque do Tempo. 

“Toda vez que levarmos ao Passado espírito desencarnado e 

incorporado em médium, fica ele sujeito a outra equação de Tempo. 

Nessa situação, cessa o desenrolar da sequência do Tempo tal como o 

conhecemos, ficando o fenômeno temporal atual (presente) 

sobreposto ao Passado.” (AZEVEDO, 2007, p. 192). 

Segundo essa Décima Segunda Lei, quando o espírito é levado ao passado, 

cria-se tensão de energia potencial entre o presente e os deslocamentos para o 

passado.Com isso enquanto o espírito estiver incorporado no médium nada vai lhe 

acontecer. Só terá a possibilidade de vislumbrar a nova situação. Mas, se o espírito 

for desligado de repente do médium, ficará exposto e solto na outra dimensão 

espaço-temporal, recebendo a força da energia provocada pelo deslocamento.Com 

essa força, seu corpo astral poderá ser destruído pelo impacto, ficando reduzido a 

ovoide (apenas com seus corpos espirituais superiores).Para que isso não aconteça, 

deve-se desligar trazer o espírito para o presente, antes de desligá-lo do médium. 

• Décima Terceira Lei da Apometria- Lei da influência dos espíritos 

desencarnados, em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o 

presente dos doentes obsidiados: “Enquanto houver espíritos em 

sofrimento no Passado de um obsidiado, tratamentos de desobsessão 

não alcançarão pleno êxito, continuando o enfermo encarnado com 

períodos de melhora, seguidos por outros de profunda depressão ou 

de agitação psicomotora.” (AZEVEDO, 2007, p. 193). 

Essa lei basicamente coloca que deve-se fazer um estudo das encarnações 

anteriores do paciente para verificar se não há nenhum obsessor que estacionou no 

tempo. Esses espíritos devem ser afastados do doente, pois a sua presença no 

passado, e a sua vibração negativa, refluem no presente por ressonância vibratória. 
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Segundo Lacerda de Azevedo (2007) ressonância na Física é um fenômeno 

que acontece quando um sistema oscilante (mecânico, elétrico etc..) é excitado por 

agente externo, com a mesma frequência, ocorrendo assim transferência de energia, 

da fonte externa para o sistema. No mundo espiritual a energia do pensamento do 

espírito emissor é captada pelo espírito receptor (encarnado ou desencarnado). O 

espírito receptor passa então a ser influenciado pelo agente externo, podendo ser 

benéfica (quando são espíritos evoluídos) ou até então maléfica (quando são 

obsessores), levando a pessoa a adoecer. No caso de obsessores deve-se afasta-los do 

doente, para que seja restabelecida a cura. 

Assim como Allan Kardec já havia proposto em seu ‘Livro dos Espíritos’ 

(1857), ‘as Leis morais’ como uma tentativa de aplicação do Positivismo do século 

XIX, Lacerda propõe as Leis da Apometria como uma tentativa de aplicação da 

Física atual. Essas leis buscam embasar os fenômenos espirituais a partir da 

linguagem de uma ciência que estuda o mundo material. É possível elencar os 

aspectos que Lacerda utiliza para legitimar a Apometria enquanto uma técnica: 

-Ideia de que há ‘Leis’ que regem esta prática assim como as leis que regem o 

mundo físico. 

-Uso da linguagem própria da Física. 

-Expressão dos fenômenos espirituais e do funcionamento das Leis através de 

fórmulas. 

 A expressão dos fenômenos espirituais através de fórmulas matemáticas os 

apresenta como um evento regular. Na Apometria há a ideia de que se existe um 

conhecimento maior dos fatores que regem os fenômenos, haverá um controle maior 

dos mesmos. 

Um controle maior dos fenômenos significa para os apômetras menor 

dependência do plano espiritual em Rituais Apométricos. A ideia de depender menos 

do plano espiritual é algo valorizado pelos entrevistados, porque estes veem os 

tratamentos kardecistas como altamente dependente dos espíritos, o que 

sobrecarregaria os mesmos e tiraria a responsabilidade dos encarnados de auxiliar os 

sofredores: 
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A gente pensa assim veja bem o plano espiritual precisa, se não 
precisassem de nós, eles não precisariam, eles mesmos se 
encarregariam de dar uma solução (...) Então se nós podemos 
ajudar, se esse espírito ainda precisa ter um confronto com um 
encarnado, então cabe a nós que temos um trabalho com 
desencarnados, fazer essa conciliação entre encarnado e 
desencarnado. (E. diretor da Fraternidade Ramatís Hercílio Maes). 

Em outras formas mais convencionais se deixa para que a 
espiritualidade faça os trabalhos espirituais. Mas com essas técnicas 
nós auxiliamos mais a espiritualidade porque (...) fornecemos os 
instrumentos de trabalho necessários pra conter esses espíritos. Mas 
isso não traz nenhuma anomalia ao espírito, traz sim uma forma 
mais fácil de conduzi-los ao nosso diálogo e a seguir aos hospitais. 
Nós não deixamos os espíritos a solta, todos os espíritos que se 
comunicam através do nosso trabalho nós os auxiliamos através de 
projeções energéticas e os conduzimos após os trabalhos aos 
hospitais. (G. Coordenador do grupo de Desobsessão Apométrica). 

 

Não entraremos na questão se a Apometria de fato depende menos ou mais do 

plano espiritual que os kardecistas, mas o fato importante a ser apontado aqui é essa 

atitude de controle dos fenômenos no uso da técnica Apométrica. Na Apometria, a 

ideia corrente é que os participantes não são apenas ‘médiuns’, mediadores do plano 

espiritual e físico como no kardecismo, mas que teriam um papel maior nos 

processos de cura, ‘menos dependente’ do plano espiritual. Exatamente porque a 

Apometria possui o estatuto de ‘técnica’. Quer dizer, eles não estão afirmando que 

não há espiritualidade em seus tratamentos. Dizem que ela continua presente, mas 

que são capazes de atuar com maior independência perante ela. Em casos, por 

exemplo, de médiuns que curam através da ação de determinadas entidades, se ela 

não está presente, o trabalho não ocorre. No caso da Apometria, há a ideia de que o 

trabalho não depende de uma entidade específica, mas da capacidade de seus 

participantes no ‘bom’ uso da técnica.  

As leis da Apometria neste caso são o fundamento da técnica, pois oferecem 

o suporte para a prática da mesma. Conforme veremos no próximo capítulo, em 

rituais de Desobsessão Apométrica, essas leis orientam o modo como médiuns 

abordam as doenças e enfermidades, além de estabelecer uma estrutura própria de 

rituais com a técnica da Apometria. 
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4.4 A Classificação das doenças na Apometria 

Conforme o tópico anterior, já é possível constatar que a Apometria ao se 

apoiar em teorias científicas atuais, representa de forma diferente os fenômenos 

espirituais, e, portanto, também representa as doenças espirituais de forma distinta do 

Espiritismo Kardecista.  

A prática da cura em centros Espíritas ‘Convencionais’ está baseada em uma 

concepção de doença (cf. RABELO, MOTTA E NUNES, 2002) que tem como 

orientação a percepção de um universo dual (um plano material e outro espiritual). A 

origem da doença é sempre espiritual, mesmo que a sua manifestação seja física. Um 

dos motivos pelos quais uma pessoa pode ficar doente é o seu desenvolvimento 

espiritual. Este desenvolvimento corresponde ao comportamento do indivíduo nesta e 

em outras encarnações. Se manteve uma conduta imoral, irá adquirir um debito 

kármico, que poderá ser resgatado através de um corpo doente. Outro motivo que 

também origina enfermidades é a ação de espíritos ‘inferiores’ os obsessores, que 

exploram energeticamente corpos vulneráveis. 

O tratamento irá envolver diversas ações. Uma delas será a instrução 

(principalmente através de palestras e grupos de reflexão) do doente, que será 

orientado a mudar de conduta buscando progredir moralmente, processo que possui 

um cunho bastante pedagógico. Esse progresso moral será acompanhado do 

fortalecimento do corpo do doente através do passe71 , que é uma transferência de 

energias positivas. E por fim, em casos mais graves, o obsessor será afastado do 

doente através do Ritual de Desobsessão. A obsessão no Espiritismo possui três 

níveis: 

1- A obsessão simples. Através da influencia espiritual sutil, o Espírito 
mina as forças morais da vítima até que ela se torne incapaz de reagir. 
2- A fascinação. O Espírito começa a agir diretamente sobre o pensamento 
do homem. 
3-A subjugação. Fase final do processo obsessivo, correspondendo à 
paralisação total da vontade do Espírito encarnado (...).A subjugação é uma 
possessão. Não há contudo, segundo os espíritas, coabitação de dois 
Espíritos num mesmo corpo. O obsessor se cola em toda a extensão do 
corpo de sua vítima e domina os centros de força e de energia orgânica. 
(CAVALCANTI, 1983, pg.90). 
   

 

                                                           
71 O passe já foi descrito no capítulo 2. 
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  Na Apometria, Lacerda de Azevedo (2007) estabeleceu uma classificação das 

Doenças Espirituais buscando seguir o modelo Biomédico. Se no Espiritismo a 

doença envolve uma origem espiritual, que pode advir do desenvolvimento espiritual 

do doente ou da ação de obsessores, na Apometria há uma classificação para cada 

tipo de caso e consequentemente tratamentos específicos. Vejamos os principais 

distúrbios espirituais apontados por Azevedo: 

 

• Indução 

• Pseudo-Obsessão 

• Obsessão Simples  

•  Obsessão Indireta 

• Obsessão Complexa 

• Goécia (Magia Negra) 

• Síndrome dos Aparelhos Parasitas Fixados no Corpo Astral 

•  Síndrome dos Campos magnéticos negativos 

• Arquepadia (Magia originada em passado remoto). 

• Ressonância Vibratória com o Passado 

• Correntes mentais parasitas auto induzidas 

• Estigmas Kármicos formando núcleos obsessivos 

• Parasitismo 

• Vampirismo 

• Simbiose 

• Mediunidade Reprimida 

• Mediunidade Descontrolada 

• ‘Efeito de Arraste’ do Espírito Desdobrado 

• Fixação de Desequilíbrios Mentais 

• Efeito de ‘Franjas de Onda’ Maléficas sobre Encarnados 

• Efeito de ‘Refração de Onda’ de Natureza Maléfica 

 

Na explicação sobre cada um desses distúrbios, Lacerda os descreve tomando 

como referencia o modelo médico. Vejamos, por exemplo, como ele descreve a 

Indução: 
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Apresentação Esquemática da Síndrome de Indução 
a) – Etiologia A síndrome é causada por entidade espiritual, que age 
de modo direto e prejudicial sobre o encarnado, sem ato volitivo 
(isto é, sem querer), produzindo efeito maléfico apenas pela 
presença próxima. 
b) - Mecanismos de ação Atua por ressonância vibratória do 
paciente com a aura do espírito enfermo. A enfermidade é induzida 
pela ação desorganizadora das energias do campo mental do espírito 
sobre o corpo vital (etérico) da criatura encarnada. 
c) – Sintomatologia Mal-estar ou qualquer doença que provoque 
dor no corpo astral da entidade, passa, por ressonância, para o 
paciente, causando-lhe desajustes físicos, psíquicos, ou ambos. 
d) – Tratamento Afastamento e tratamento adequado do espírito 
indutor. Educação mediúnica conveniente do paciente encarnado, 
(se for sensitivo e quiser trabalhar) acompanhada de orientação para 
desempenho equilibrado da missão mediúnica que lhe for mais 
conveniente. 
e) – Prognóstico É dos mais favoráveis. Depende, entretanto, do 
estado mental do paciente, sua carga kármica negativa e do 
ambiente em que vive. (AZEVEDO, 2007, p.204 e 205). 
  

O que se observa nesta classificação é que a concepção de doença em si não é 

absolutamente distinta do Espiritismo Kardecista, mas fato importante a observar é 

esse esforço de descrevê-las como um médico descreveria uma doença do corpo 

físico. Esse modelo é constantemente mobilizado por Lacerda de Azevedo na 

tentativa de legitimar a Apometria enquanto ‘Medicina da alma’. 

Não descreveremos aqui cada distúrbio em particular, mas é importante fazer 

algumas colocações gerais a respeito. Na Apometria também existe uma crença geral 

na Magia. Enquanto no Espiritismo ‘Convencional’ a Magia não é aceita, por ser 

uma explicação supersticiosa sobre fatos naturais72, Azevedo reconhece a sua 

existência. Ele utiliza os mesmos argumentos, mas no sentido de legitimá-la. A 

descreve como a ‘ciência da Natureza e suas leis’, podendo o uso dessas forças ser 

para o bem ou para o mal. 

Seria usada para o mal por ‘magos negros’, espíritos desencarnados astutos, 

poderosos e inteligentes, capazes de realizar magias a partir de aprimoradas técnicas. 

Seriam eles responsáveis também por obsessões terríveis, difíceis de serem desfeitas. 

O ‘doutrinamento’ kardecista não teria a menor eficácia com esses espíritos, sendo 

                                                           
72 Kardec no Livro dos Espíritos (2005) fala sobre a magia e a feitiçaria no capítulo IX, retomemos a 
pergunta número 552: ‘Que se deve pensar da crença no poder, que certas pessoas teriam de enfeitiçar? 
Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mal uso, se maus forem seus 
próprios Espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros Espíritos maus. Não creias, 
porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes 
das verdadeiras leis da Natureza. Os fatos que citam, como prova da existência desse poder, são fatos 
naturais, mal observados e sobretudo mal compreendidos”. (pg.313).  
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convencidos apenas por tratamentos mais criteriosos. Azevedo (2007) descreve a 

obsessões por magia negra (Goécia) como causadas por dois aspectos: 

-A presença de campos magnéticos deletérios ocasionados pela magia, que 

atuam constantemente se não forem desativados. (Síndrome dos campos magnéticos 

negativos e Síndrome dos Aparelhos Parasitas Fixados no Corpo Astral). 

-A presença de obsessores de nível inferior (exus) que são acoplados à vítima 

por mando dos poderosos magos das trevas. (Obsessão Complexa) 

 

Ao racionalizar o ato mágico, Azevedo o transforma em uma ameaça a se 

temer e a combater. Greenfield (1999) afirma, que ao contrário de outros kardecistas, 

Lacerda de Azevedo reconhece a capacidade dos espíritos da umbanda de 

provocarem doenças. “A Casa do Jardim embora não aceite a validade do sistema de 

terapia da umbanda, reconhece a capacidade de seus espíritos de provocar 

doença”.(pg. 72).Fazendo isso se tornaram especialistas em curar as doenças 

causadas por estes espíritos, seus ‘rivais’ afro-brasileiros:  

 

Contrariamente aos outros espíritas, o grupo Casa do Jardim inclui 
também a retórica da umbanda ao reconhecer os exus e outros 
espíritos que fazem parte do panteão sobrenatural desta nova, 
sincrética e prolífera religião. Assim eles atraem tanto os que 
respeitam a ciência, como aqueles que ainda temem a umbanda e o 
legado de feitiçaria africana que ela evoca. (...).Minha intenção aqui 
não é dissertar sobre a umbanda ou sobre sua tropa de choque mais 
temida, a quimbanda (ou macumba), mas demonstrar que muitos 
brasileiros residentes em áreas urbanas, independente de sua posição 
social, raça ou crença pessoal, tem familiaridade com histórias, 
pessoalmente testemunhadas ou relatadas por terceiros, de doenças 
ou outras desgraças atribuídas a ‘trabalhos’ de quimbanda. (...) Ao 
incluir a retórica da umbanda/quimbanda, os espíritas da Casa do 
Jardim se credenciam diante das classes médias como capazes de 
desfazer e/ou de curar o que muitos temem como doenças ou 
desgraças provocadas por trabalhos maléficos de quimbanda. 
(GREENFIELD, 1999, p.87 e 88). 
 

  

 Há alguns equívocos nestas afirmações. Ainda que Greenfield tenha feito suas 

observações na Casa do Jardim e as minhas se baseiem na Fraternidade Ramatís- 

Hercílio Maes, grupos bastante diferentes, os argumentos apresentados nesta 

monografia se baseiam também nas obras de Lacerda de Azevedo. Greenfield, como 

estrangeiro, fala de um ponto de vista que opõe magia e ciência. Ele, desta forma, 

coloca magia e Umbanda de um lado, Apometria e ciência de outro. Ora, quando 
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Azevedo se refere à magia e a exus, isso não significa que ele esteja se referindo à 

Umbanda de um modo geral. 

Na Apometria, as enfermidades causadas por magia negra não são resultados de 

trabalhos de umbanda, mas da ação de espíritos negativos. Alguns dos espíritos 

negativos que produzem doenças são os exus. Exus na concepção de Azevedo (2007) 

são seres de aparência deformada (quase animalesca) que se degradaram em muito 

espiritualmente, sendo usados por magos negros em trabalhos de magia. Em alguns 

casos os exus podem passar para ‘o lado do bem’ e ajudarem na destruição destes 

trabalhos.  

Em uma nota de rodapé do editor, no livro de Lacerda de Azevedo, explica-se 

que a concepção de exu como ali proposta é uma concepção bastante presente no 

senso comum, mas que na Umbanda há uma concepção diversa. Segundo consta, em 

terreiros de umbanda exus seriam espíritos que garantiriam a segurança dos 

trabalhos, responsáveis também por realizar resgates de espíritos em organizações 

maléficas no umbral inferior. Ou seja, a concepção de Lacerda de exu estaria se 

referindo a espíritos inferiores, diferentes daqueles conhecidos pelos mesmos nomes 

em terreiros de umbanda. (cf. AZEVEDO, 2007, pg.275). 

Por outro lado, Azevedo inclusive veria com bons olhos a presença de 

entidades tipicamente umbandistas em trabalhos de Apometria. Vejamos o caso da 

preta-velha que é incorporada em uma sessão: 

 
 

Mas voltemos àquela manhã de 1984, quando aprendemos um 
modo ainda mais objetivo de lidar com eles. 
O mago sorri diante de nós, transbordante de confiança. Resiste a 
tudo. Comandamos um campo-de-força, para paralisá-lo. Outro. 
Outro, mais forte. Mas nada o limita, nada o aprisiona. Parecendo 
adivinhar nosso propósito, ele antecipa um gesto e desafia nossas 
projeções magnéticas. 
Estamos nessa dificuldade quando vovó Joaquina (espírito 
extraordinário em sabedoria e amor, que se apresenta na "roupagem" 
de preta-velha) incorpora em uma das médiuns e diz, com jeito de 
quem deseja auxiliar: 
- Meu zinfio, tu sabe o que é espin? 
Ficamos sem entender direito. Ela fala de "espinho", é provável. Mas 
que espinho? E por quê? 
Nem nos passa pela cabeça que vovó esteja se referindo ao número 
quântico spin. Mas ela repete a pergunta, bem claramente: 
- Tu não estudou isso? 
Admirados, começamos a entender. Respondemos que sim, que 
conhecemos perfeitamente o que é spin. . 
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- Pois então dá uma zinversão no espin dele, que aí tu vai vê o que vai 
acuntecê! - diz vovó, ao mesmo tempo em que espalma a mão direita, 
em projeção magnética na direção do mago. 
Começamos a contagem, comandando a formação de intenso campo 
magnético que provoque modificação no momento angular dos spins 
do corpo astral do mago, defasando-os em 45°. Terminada a contagem 
no número sete, o efeito é instantâneo. O mago negro leva tal choque 
que se desmonta como um bloco, caindo em completa inconsciência. 
Disso se aproveita vovó Joaquina que alegremente trata de conduzi-lo 
para local de recuperação em sua cidade astral (quase junto à crosta 
planetária, acima do Rio Grande do Sul). (AZEVEDO, 2007, p.157 e 
158). 
 
 

 A presença desta entidade de Umbanda em uma sessão Apométrica, aponta 

para o sincretismo desta prática. No entanto, a preta-velha se apresenta de uma forma 

diferente da qual se apresentaria em um ritual de Umbanda. Na Apometria, ela fala a 

partir do discurso científico, aquele considerado legítimo. O ponto interessante da 

citação anterior é que a entidade surge no exato momento em que todos os recursos 

já haviam sido usados contra o mago negro sem sucesso. Ou seja, quem por fim 

consegue destruir o efeito da magia é uma entidade de umbanda, e não uma entidade 

típica do universo kardecista, exatamente porque a primeira é geralmente associada à 

magia. Mas, detalhe importante: ela vence o mago negro a partir da ciência associada 

a um discurso moral. 

 A ideia de oposição entre magia e ciência como colocada por Greenfield: 

“Assim eles (A Casa do Jardim) atraem tanto os que respeitam a ciência, como 

aqueles que ainda temem a umbanda e o legado de feitiçaria africana que ela evoca”, 

não existe na Apometria. Pelo contrário, Lacerda de Azevedo racionaliza a magia e a 

torna explicável a partir de argumentos ‘científicos’. A grande questão da magia é 

que aqueles que a praticam para o ‘mal’, são considerados moralmente inferiores. Na 

Apometria alguns espíritos típicos da Umbanda como os exus são relidos a partir da 

concepção de que são ‘inferiores’ e causadores da magia. Por outro lado outros 

espíritos do mesmo segmento religioso, como os pretos-velhos, são interpretados 

como sendo moralmente ‘superiores’, capazes, portanto, de combater a magia. 

Apesar deste processo de reinterpretação, o ponto interessante é que na Apometria há 

um diálogo com as religiões afro e com a ideia de magia. 

 Segundo Azevedo (2007) os obsessores estão diretamente ligados à magia, é 

através delas que eles causam doenças e alcançam seus objetivos cruéis. Neste 

sentido Lacerda considera que podem existir obsessões sutis e muitas vezes feitas 
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sem a intenção de fazer o mal, até aquelas que causam problemas graves às suas 

vítimas, quando há uso de magia negra. Em casos de Indução, por exemplo, o 

espírito atua apenas pela sua presença, abaixando o padrão vibratório da vítima, 

situação que ocorre espontaneamente sem premeditação ou maldade. Na Pseudo-

Obsessão, o obsessor atua também sem a intenção de prejudicar, mas nesse caso a 

obsessão ocorre pelo desejo ardente por outra pessoa que quer tornar sua propriedade 

exclusiva. A Obsessão Propriamente dita pode ser Simples, quando a ação do 

obsessor é superficial (apenas pela sugestão de pensamentos ruins) ou Complexa 

quando há uso de campos magnéticos (magia negra). 

Há casos em que as origens dos distúrbios do indivíduo estão nele mesmo. 

Lacerda de Azevedo (2007) denomina esses fenômenos como ‘auto obsessão’. São 

situações como a Ressonância Vibratória com o Passado, em que o registro de 

encarnações passadas que ficam ‘arquivadas’ nos corpos espirituais emergem de 

forma inconsciente no cérebro, podendo causar mal-estar se forem lembranças 

negativas. Também pode acontecer como no caso das Correntes mentais parasitas 

auto induzidas do obsidiado emitir ‘formas-pensamento’ negativas criadas pela sua 

imaginação e que retroalimentarão as suas angustias e seus medos. Em outros casos, 

como nos Estigmas Kármicos formando núcleo obsessivos, os débitos kármicos 

podem ser resgatados nas encarnações atuais sob a forma de marcas, cicatrizes e 

deformidades que são verdadeiras punições por desvios. 

A mediunidade quando não utilizada corretamente também é fonte de 

enfermidades na Apometria. Em distúrbios como a Mediunidade Reprimida e a 

Mediunidade Descontrolada, os indivíduos que não desenvolvem a mediunidade 

(casos em que precisam desenvolvê-la) ou não sabem controla-la (pela ausência de 

educação mediúnica) podem ficar bastante doentes. 

O Parasitismo e a Simbiose são síndromes que segundo Lacerda de Azevedo 

(2007) ocorre no mundo espiritual de forma semelhante ao mundo biológico. 

Parasitismo é quando um ser extrai do outro materiais para sua sobrevivência, 

sofrendo o hospedeiro as consequências dessa extração. No mundo espiritual isso 

ocorre de forma semelhante através da extração de energias, só que os espíritos não 

necessitam disso para sobreviver, fazem mais pela viciação (em casos extremos o 

Parasitismo pode se transformar em Vampirismo).Na Simbiose ocorre uma 

associação duradoura entre dois seres vivos com benefícios mútuos. Um exemplo 

dessa relação no mundo espiritual é o caso de espíritos que servem a médiuns 
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‘ledores da sorte’ em troca de energias (note-se aqui que a mediunidade em troca de 

dinheiro é algo bastante mal visto no Espiritismo, não é a toa que Lacerda considera 

isso um distúrbio). 

A doença, portanto, na Apometria é explicada a partir de fenômenos 

espirituais que refletem o comportamento imoral dos indivíduos e as relações 

desequilibradas entre encarnados e desencarnados (em alguns casos entre encarnados 

e encarnados/desencarnados e desencarnados também). Esta noção de doença 

também está presente no Espiritismo Kardecista, mas na Apometria as enfermidades 

são classificadas a partir de um modelo semelhante ao biomédico.  
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5 O RITUAL DE DESOBSESSÃO APOMÉTRICO 

 5.1 Cura e Religião73 

 Os estudos antropológicos têm afirmado a importância dos cultos religiosos no 

tratamento e interpretação da doença. Essa análise geralmente é feita em comparação 

com os tratamentos médicos. Em um dos estudos clássicos sobre o assunto, Lévi-

Strauss (2008) coloca que ao invés da religião atribuir uma causa objetiva à doença 

(como na medicina), ela reorganiza experiências de forma coerente. Em a ‘Eficácia 

Simbólica’ ele analisa um texto mágico-religioso que reproduz um encantamento que 

visa facilitar um parto difícil. O xamã neste caso cumpre um papel similar ao do 

psicanalista. Ele induz a paciente a viver intensamente um mito, criando uma 

reorganização estrutural, cuja estrutura no nível inconsciente é análoga ao efeito 

fisiológico que se deseja produzir. Assim, as dores do parto que o corpo da paciente 

se recusa a aceitar, passam a ser ressignificadas através do mito, de modo que 

produz-se a cura. Esse processo é distinto da cura médica: 

A paciente, tendo compreendido, faz mais do que resignar-se, ela fica 
curada. Nada de comparável ocorre com nossos doentes quando se 
lhes explica a causa de seus problemas invocando secreções, 
micróbios e vírus. Talvez sejamos acusados de paradoxo se 
respondermos que é assim porque os micróbios existem, e os monstros 
não existem. Contudo, a relação entre micróbio e doença é externa ao 
espírito do paciente, é uma relação de causa e efeito, ao passo que a 
relação entre monstro e doença é interna a esse mesmo espírito, 
consciente ou inconsciente, é uma relação entre símbolo  e coisa 
simbolizada, ou, como dizem os linguistas entre significante e 
significado. O xamã fornece à sua paciente uma linguagem na qual 
podem ser imediatamente expressos estados não formulados, e de 
outro modo informuláveis. E é a passagem para essa expressão verbal 
(...) que provoca o desbloqueio do processo fisiológico, isto é, a 
reorganização, num sentido favorável, da sequência cujo desenrolar a 
paciente é vitima. (LEVI-STRAUSS, 2008, p.213) 

 

Outros estudos tem realizado essa comparação entre medicina e tratamento 

religioso. Alguns trabalhos sobre religião no Brasil, por exemplo, apontam como 

estes diferentes sistemas de cura constituem um estrutura de concorrência. Maria 

Andréa Loyola (1983), ao analisar o caso do município de Nova Iguaçu (RJ), observa 

                                                           
73 Para os membros da Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes a Apometria é uma técnica, 
consequentemente acreditam que possui eficácia óbvia. 
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que os habitantes da região recorrem simultaneamente tanto àquelas práticas 

comumente chamadas de ‘medicina popular’ quanto à medicina oficial. No entanto, 

quando a autora trata especificamente do bairro de Santa Rita, um dos bairros mais 

pobres de Nova Iguaçu, aponta que pela falta de recursos médicos, os moradores são 

induzidos a recorrer aos especialistas da cura do ‘espírito’. 

Paula Montero (1985) da mesma forma, aponta as relações de poder entre a 

medicina oficial e as ‘terapias alternativas’, a partir da noção de que as primeiras ao 

serem postuladas a partir do conhecimento científico, teriam maior legitimidade em 

uma sociedade racionalizada. Mas, por detrás da aparente irracionalidade das terapias 

alternativas estas teriam um sistema lógico próprio de conhecimento. Esse sistema 

não seria uma forma ‘autônoma’ do discurso dominante, mas em permanente diálogo 

com esse: 

A ideia central que orienta nossa abordagem das representações 
populares da doença é a de que as produções culturais das classes 
subalternas não se opõem como um todo coerente à cultura dominante 
, posto que não constituem sistemas simbólicos autônomos, 
inteiramente independentes, na sua elaboração, das leis que regem a 
produção da cultura hegemônica. Parece-nos, ao contrário, que as 
representações populares se elaboram tendo como referencia os 
parâmetros do discurso dominante e procurando tirar partido, na 
tentativa de criar um espaço próprio, das mesmas leis que constituem 
aquele discurso. A capacidade de ‘resistência’ do discurso dominado 
não reside tanto na natureza da ‘oposição’ ou da inversão que ele 
opera com relação ao discurso oficial, mas na sua possibilidade de 
preencher os ‘espaços vazios’ deste discurso, invertendo-lhe as regras 
do jogo e furtando-se ao seu sentido. (MONTERO, 1985, p.6). 

Os estudos de Paula Montero e Loyola contribuem na demonstração de como 

estes diferentes sistemas de cura coexistem em paralelo, e como a terapia religiosa 

tem a capacidade de ressignificar a experiência de doença. No entanto, ambas 

apresentam os tratamentos religiosos como uma alternativa quando o tratamento 

médico é falho ou desigual para com as classes populares. Ora, no caso da 

Apometria, os pacientes advêm da classe média e alta, onde há acesso à medicina, no 

entanto também buscam as terapias religiosas. 

Miriam C. Rabelo (2005) em seu artigo ‘Religião e a Transformação da 

Experiência: notas sobre o estudo das práticas terapêuticas nos espaços religiosos’, 

problematiza o difícil diálogo de um lado entre as disciplinas médicas e a 

antropologia e, de outro, no interior da própria antropologia entre a antropologia da 

saúde e a antropologia da religião. No primeiro caso, a dificuldade do diálogo se dá 
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porque enquanto a antropologia afirma o relativismo de processos de cura, a 

medicina coloca o fundamento biológico comum desses mesmos processos. No 

interior da antropologia a ideia de que a biomedicina age principalmente sobre a base 

orgânica da doença enquanto a religião sobre seus efeitos psicológicos, continua a 

manter esse abismo entre as áreas. 

Rabelo também aponta que há uma visão específica do corpo no campo 

biomédico, que o percebe como objeto a ser analisado, conforme o desempenho de 

funções, ou seja como fato biológico. Já na antropologia o corpo é fato cultural, 

como suporte ou mensagem codificada da Sociedade. Em ambos os casos o corpo é 

transformado em objeto. Essas dicotomias, portanto, obscurecem o entendimento 

comum de terapêuticas médicas e religiosas. A autora sugere, portanto, uma 

abordagem que questione esses processos de objetificação. Ela busca se apoiar na 

fenomenologia, onde o corpo antes de ser um objeto é a base de nossa experiência no 

mundo. (RABELO, 2005, p.5). 

O corpo na discussão de Merleau-Ponty, segundo Rabelo, não é apenas uma 

matéria inerte diante da cultura, ‘é o corpo da experiência’. O hábito é um saber que 

está no corpo, que é algo que é incorporado à nossa inexistência, um prolongamento 

do nosso ser. Merleau-Ponty conecta assim o domínio da prática com a existência 

corporal. A subjetividade neste caso, não é uma interioridade, mas está ancorada no 

corpo. (RABELO, 2005, p.5 e 6). 

Inspirado em Merleau-Ponty, descreve Rabelo, Bourdieu desenvolve o conceito 

de habitus como um corpo socializado. Pois há um senso corporal do jogo social que 

opera sob a forma de uma ação irrefletida, de dimensões sedimentadas, que não 

passam pelo processo de reflexão. Esse senso é resultado de experiências adquiridas 

nas relações sociais, de uma história coletiva que está inscrita nas posturas, nos 

sentidos e nos movimentos. (RABELO, 2005, p. 6 e 7).Deste modo sugere a autora: 

“Seguindo esta pista podemos dizer que todo tratamento religioso 
como também toda forma de conversão religiosa visa inculcar um 
certo habitus no paciente/membro futuro (ou introduzir certas 
variações em um habitus de classe e gênero), de tal forma que o 
projeto religioso (de homem são e/ou convertido) se torne um guia 
permanente para ação, sem precisar ser colocado intelectualmente.” 
(RABELO, 2005, p. 7). 
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 As sugestões da autora são um guia interessante para esta pesquisa, no entanto, 

antes de passarmos para a análise apresentaremos mais um conceito também 

influenciado pela abordagem fenomenológica. Thomas J. Csordas no capítulo 

primeiro de seu livro ‘Corpo, Significado, Cura’ (2008), aponta a necessidade de se 

atentar para o papel desempenhado pelo discurso em processos de cura aonde há 

ausência de um curador direto. Inspirado em Foucault que afirma que o discurso é 

algo semi-autônomo que pode ser utilizado por quem tem familiaridade com o 

mesmo, Csordas coloca que “o próprio discurso incorpora a eficácia terapêutica e o 

poder místico do divino ‘outro’”. (CSORDAS, 2008, p.50). 

 Assim Csordas desenvolve o conceito de ‘retórica da transformação’. Esse 

conceito coloca que a cura é produzida por um discurso que transforma a experiência 

de doença, modificando as condições fenomenológicas atuais e levando o paciente 

para um outro estado, fora realidade pré-doença e de doença: 

Pode-se demonstrar que essa retórica redireciona a atenção do 
suplicante para novos aspectos de suas ações e experiências, ou o 
persuade a lidar com os aspectos habituais da ação e da experiência a 
partir de novas perspectivas. Segundo Schutz (1967), para quem a 
maneira particular de as pessoas lidarem com suas experiências 
constitui o significado dessas experiências, esse redirecionamento 
equivale à criação de significado para os suplicantes. Na medida em 
que esse novo significado abrange a experiência de vida da pessoa, a 
cura passa a criar para ela uma nova realidade ou um novo mundo 
fenomenológico. (CSORDAS, 2008, p. 50 e 51).  

 

 Esse conceito portanto coloca que a cura é uma experiência de totalidade que 

ocorre em vários níveis, sejam eles fisiológicos, intrapsíquicos, ou até sociais. Um 

ponto fundamental desse processo é a comunidade religiosa na qual haverá tanto a 

definição de doença, como a indicação da terapia adequada para o tratamento. Assim 

Csordas elenca as três tarefas da ‘retórica da transformação’: 

1.Predisposição-dentro do contexto da comunidade primária de 
referência, o suplicante deve ser persuadido de que a cura é possível, 
que as alegações do grupo a esse respeito são coerentes e legítimas. 

2.Empoderamento-o suplicante deve ser persuadido de que a terapia é 
eficaz- que ele está experienciando os efeitos curativos do poder 
espiritual. 

3.Transformação-o suplicante deve ser persuadido a mudar-isto é, ele 
deve aceitar a transformação comportamental cognitiva/efetiva que 
constitui a cura dentro do sistema religioso.  (CSORDAS, 2008, 
pg.53). 
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 Os conceitos de Habitus de Bourdieu e de ‘Retórica da Transformação’ de 

Csordas serão utilizados para refletirmos os processos de cura na Fraternidade 

Ramatís-Hercílio Maes. 

  

5.2 Os Tratamentos da Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes 

 Na Fraternidade Ramatís-Hecílio Maes a Apometria é apenas um tratamento 

dentre uma série de práticas que o grupo oferece para seus frequentadores. Aliás 

dentre as práticas oferecidas, a Apometria é uma das poucas em que os 

frequentadores não estão presentes fisicamente. Há um processo que ocorre como 

uma preparação para este tratamento. O paciente deve se submeter a 8 semanas de 

Passe e Palestra antes de ser atendido no Ritual apométrico. Durante este período 

algo muito importante acontece: o frequentador é inserido ao habitus do grupo. 

 Primeiramente, no caso do Passe, esse já foi descrito no segundo capítulo como 

uma transmissão de fluidos do médium para o paciente. Essa transmissão visa o 

fortalecimento espiritual do ‘sofredor’. Portanto tal parte do tratamento é considerada 

muito importante pelos médiuns da Fraternidade pois é uma forma de contato com a 

espiritualidade que eles denominam de ‘mais elevada’. Dependendo do caso, eles 

consideram que o paciente consegue resolver seus problemas já nessa fase do 

tratamento, sem necessidade de se recorrer à Desobsessão Apométrica: 

Alice: E como é que você vê a sua função aqui dentro, qual a 
importância terapêutica dos passes? 

S.: Os passes, se você for observar é uma troca de energia. Um 
magnetismo. A minha função de estar aqui é direcionar as pessoas pra 
um tipo de energia, de elevado grau e potencial de vibração. E de 
atuar com energias sutis que atuam né numa parceria entre a entidade 
espiritual e o médium. E que exige dos dois uma sintonia fina pra que 
o paciente possa receber essa energia e ele também deve se 
preparar.(...) Porque se a pessoa processa a sua mudança, o seu auto-
conhecimento e ele recebe essas energias benéficas do passe, da água 
fluidificada, e ele faz a lição de casa vamos dizer assim, de estudar, de 
‘orai e vigiai’, aqueles problemas que ele muitas vezes imagina que 
tem, não precisa passar por um tratamento mais vigoroso. Se você 
trabalhar com energias mais sutis, você não precisa ir à frente, mas 
desde que você tenha esse convívio, cada um tenha o seu nível de 
necessidade, mas eu acredito e eu creio, eu vejo resultados muito 
positivos nos trabalhos dos passes. 
Alice: E qual é importância de ajudar as pessoas com o passe? 
S.: O passe na realidade é uma transmissão de energia que ajuda a 
equilibrar os corpos espirituais né. Você transmite uma energia que 
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vai dar um equilíbrio né, equilibrar os centros de energia dos sete 
chacras que a pessoa tem em seu corpo. Então essa troca de energia, 
esse reequilíbrio se faz através dessa, dessa transmissão. Eu acho 
muito importante porque você atua primeiramente no corpo, no duplo 
etérico. E se a pessoa tem um problema de ordem física, você já ta 
reparando um corpo etérico e vai reparar também, processar uma cura 
física. Isso depende também da forma como a pessoa trata o seu 
mental, seus pensamentos né. Então eu acho importante nos passes 
exatamente esse tipo de intercambio. 
(...) S.: Nós não utilizamos o termo trabalho de cura, nós chamamos 
de energização, de reequilíbrio dos centros de força. São importantes 
porque fazem a pessoa também se autoconhecer e auxilia a pessoa 
em buscar novas de conhecimento que a coloque em sintonia mais é:: 
dedicada a Deus. Não simplesmente cuidar da parte física e depois a 
pessoa vamos dizer ela está sã e esquece de Deus. É a importância 
destes trabalhos aqui é exatamente ligar a pessoa em primeiro lugar a 
Deus. Esse é o nosso grande papel de fazer essas pessoas se ligarem 
a Deus. Indiferente da sua forma de religião, de pensamento 
religioso. Essa é a intenção da casa. 

Alice: Mas é em relação a vários conhecimentos então? 
S.: É em relação a seu autoconhecimento, descobrirem que Deus ta 
dentro delas. Quando ela sabe que Deus está dentro delas, ela sabe 
que não precisa de religião. (S. coordenador do grupo de passes, 
grifos meus). 

  

 

No Passe acredito que ocorrem dois fatos importantes: 1-através da 

performance ele incita o paciente a reconhecer que o mundo espiritual existe 2- ele 

apresenta a forma que segundo a visão nativa é a ‘correta’ de se relacionar com a 

espiritualidade, uma forma considerada por eles como ‘mais pura’. Ou seja, o Passe é 

parte crucial da inserção do paciente no habitus do grupo, pois é um ritual que traz o 

reconhecimento da existência do mundo invisível.  

Algumas questões relevantes são colocadas na entrevista anteriormente 

reproduzida. O coordenador considera que o passe é uma forma de se ‘conectar’ a 

Deus, que feita essa conexão, abre-se espaço para um processo de autoconhecimento. 

Ou seja, há um discurso de auto-ajuda. É por este motivo que o uso do termo ‘cura’ é 

algo considerado complicado por eles, pois acreditam que quem produz a ‘cura’ não 

é o grupo, mas o próprio paciente em sua auto-descoberta. A única ‘função’ da 

Fraternidade neste caso seria a de propiciar esse desenvolvimento. 
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Devemos pensar que apesar do grupo se colocar em papel secundário no 

processo de ‘cura’, a auto-ajuda é neste caso um desenvolvimento orientado pelo 

discurso e pelas terapias ofertadas na Fraternidade. O Passe propicia esse 

‘reconhecimento’ do mundo espiritual e as palestras orientam a forma como estas 

experiências deverão ser interpretadas pelos pacientes. Além disso neste discurso de 

auto-ajuda do grupo há a noção de que a enfermidade é um processo que está 

baseado no desenvolvimento espiritual do indivíduo. 

Durante as palestras, os palestrantes geralmente contavam parábolas e liam 

trechos de livros espíritas, principalmente histórias com lições de moral. Jesus Cristo 

geralmente era o mais citado como exemplo de vida. Falava-se muito em necessidade 

de reforma íntima para se alcançar a evolução espiritual. Também se dizia que os 

problemas e doenças do presente tem sua origem em encarnações passadas, sendo 

que somente a mudança de conduta poderia nos libertar deste ciclo de reencarnações. 

Aconselhava-se a busca da negação dos vícios da carne (sexo excessivo, ambição, 

raiva, orgulho etc..) como forma de desenvolvimento do espírito. 

Se mobilizarmos o conceito de ‘retórica da transformação’ de Csordas, 

podemos observar como esse discurso apresentado na Fraternidade leva o paciente a 

refletir sobre sua enfermidade, buscando reinterpreta-la à luz dessa nova perspectiva. 

Através da noção de ‘auto-ajuda’, enfatiza-se o aspecto reflexivo desse processo. 

Quando o frequentador é encaminhado para a Apometria, tratamento realizado a 

distancia (espiritualmente), ele passa por este período ‘preparatório’ onde se acredita 

que deverá compreender a origem espiritual de sua doença. A partir deste ponto, a 

desobsessão apométrica é um evento que o paciente incorpora como parte de sua 

transformação. Geralmente após a sessão, o frequentador retorna para receber um 

diagnóstico sobre seu caso através do relato de um médium. Conforme as entrevistas, 

foi afirmado que o paciente não fica sabendo tudo o que ocorreu durante a sessão, 

mas que recebe aconselhamentos. Mas estes funcionam como um guia para a ação: 

 

E: Após a Apometria o que que é feito: a gente chama a pessoa e a 
gente dá o retorno. Logicamente que nós não damos o retorno na 
integra, o que foi dito na Apometria, porque tem coisas que você não 
vai falar pro assistido. Que ela fez um aborto, que ela matou, se 
suicidou coisa parecida (em encarnações passadas)... Então você vai 
colocar isso em algumas palavras que leva a um raciocínio a um 
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pensar disso aí. Por exemplo, se a pessoa fez aborto e tem dificuldade 
nessa vida de ter um filho, então o que a gente vai dizer: olha muitas 
pessoas é tem aquela vontade de ser pai de ser mãe. E não conseguem 
entender porque acontece isso, muitas vezes vai ao médico mas não 
consegue. Então o que a gente vai fazer, não pode se desesperar, adota 
ou então você vai fazer um trabalho com crianças, vai trabalhar num 
orfanato, numa creche...(...) então a pessoa tira um pouco da cabeça 
aquela ansiedade.(...) É uma forma de você dar o retorno suavizado 
mas que tem um fundo pra aquilo que ela vê aqui. 

Alice: E se fosse o caso de uma pessoa por exemplo que teve um 
trabalho de magia? O que você fala pra essa pessoa quando ela volta? 

E.: Aí é um caso bastante difícil que é corriqueiro. Nós levamos pro 
lado assim do misticismo de que muitas coisas podem acontecer pelo 
pensamento da pessoa. A gente não vai falar que é uma magia. O 
pensamento da pessoa pode destruir outra pessoa, porque existe a 
forma-pensamento. Forma-Pensamento é um pensamento tão 
profundo que você pode quase materializá-lo. Então essa vibração que 
você emite vai prejudicar a pessoa. Só que você tem que lembrar tudo 
o que você faz vai voltar para você. E a pessoa muitas vezes deixa-se 
levar pela emoção achando que não tem consequências. (...) Hoje a 
Apometria te dá essa oportunidade, faz com que você esse 
desbloqueio que você possa desbloquear de outra forma. Fiz a 
maldade fiz, sou culpado, pode-se não vai ficar eternamente culpado. 
Precisa é resolver.  

Alice: E se a pessoa por exemplo.. que tem vários casos que tem o 
obsessor né, vocês falam pra pessoa que ela tinha um obsessor? 

E.: A gente procura colocar em geral que todos nós temos obsessores. 
Porque é ele pode não ter ligação conosco, tudo na nossa vida são 
sentimento e pensamento. Você tem o pensamento você vai atrair ou 
coisa ruim ou coisa boa, depende de você. Então isso de você ter um 
obsessor é facultativo, você tem se você quiser. (...) Você não precisa 
ir até o centro espírita pra tirar o obsessor, lógico que ajuda, se não 
você vai ficar uma encarnação inteira obsediado por ele (...) a 
finalidade do centro é facilitar. (E. diretor da Fraternidade Ramatís-
Hercílio Maes.) 

 

Na Apometria há um esforço de compreensão da doença física como parte de um 

circuito. Pois o aspecto biológico da enfermidade é relacionado com outros aspectos 

da vida do paciente, sendo que a doença é sempre considerada tendo-se em vista a 

trajetória espiritual de um espírito, como consequência de seus atos. Mesmo quando se 

considera a ação de um agente externo, como na obsessão, este é sempre parte de um 

processo cármico que se inicia na pessoa. A ideia de um circuito é pouco a pouco transmitida 

para o frequentador através do passe, das palestras e da Desobsessão Apométrica. Mesmo 

que o paciente não participe da sessão de desobsessão, diferentemente dos outros tratamentos 

ofertados, ela funciona como um espaço simbólico aberto. 
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5.3 A Desobsessão Convencional e a Desobsessão Apométrica 

 Como já havíamos apontado anteriormente a Desobsessão Apométrica é uma 

forma diferente da Desobsessão Convencional. Segundo Rabelo, Motta e Nunes 

(2002) a Desobsessão é uma forma de doutrinação aos espíritos causadores de 

doenças, os obsessores. Esses espíritos são tratados como se fossem ‘crianças’ que 

precisassem ser ensinadas a se comportar corretamente. As autoras apresentam um 

resumo de como ocorre essa sessão: 

A reunião de desobsessão é usualmente restrita aos médiuns do 
centro, não sendo permitida a presença dos pacientes. A sessão se 
inicia quando um dos médiuns (o médium de incorporação) é 
manifestado do espírito que se aloja no corpo do doente; então passa 
a desenrolar-se um diálogo entre o médium doutrinador e o espírito, 
cujo conteúdo é claramente pedagógico: este deve ser persuadido a 
mudar de conduta de modo a permitir que o doente, em cujo corpo se 
aloja, possa recuperar seu bem-estar. A conversa informal constitui-
se no modo de comunicação privilegiado para a construção do 
cenário da cura. Enquanto o doutrinador e o espírito conversam, 
outros participantes (médiuns de apoio) oram em voz baixa. A 
mudança gradual na atitude do espírito durante as sessões (podem ser 
várias), de recusa aberta ao diálogo a uma crescente sensibilização às 
palavras do doutrinador, redefine o contexto da doença. (RABELO, 
MOTTA E NUNES, 2002, pg.110). 

 

 No capítulo 5 de sua tese ‘Os espíritas e as Letras: um estudo antropológico 

sobre cultura escrita e oralidade no Espiritismo Kardecista’ (2000), Bernardo 

Lewgoy analisa a estrutura do Ritual de Desobsessão espírita enquanto uma forma de 

narrativa. Esse ritual dramatiza o embate entre o bem e o mal e o sistema de justiça 

espírita, portanto, ele não visa ensinar aquilo que seus praticantes já sabem (o ethos 

espírita), mas é uma forma de habitus onde há um jogo performático, pois cada 

participante assume um papel de médium ou doutrinador, e dentro deste jogo há uma 

forma específica de se lidar com os espíritos. (LEWGOY, 2000, p. 272 e 273). 

 Assim, explica Lewgoy, não é apenas o paciente que é tratado neste ritual, mas 

há uma trama relacional que está em questão. O ritual portanto, atualiza a literatura 

espírita, pois se orienta a partir da mesma, mas explora seus limites e possibilidades 

através da ação. O autor também aponta que é o carma a categoria que está presente 

tanto no sistema de justiça espírita, quanto na sua noção de doença. O carma 

apresenta dois sistemas interligados: o sistema da dívida e o sistema da dádiva: 
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D1 = “Dívida perante a lei” ou sistema da dívida. Trata-se de um 
nível mais jurídico e abstrato, onde funciona uma lógica diacônica 
binária: “causa” / “efeito” “infração” / “pena”, “dívida” / “resgate” , 
“transgressão” / “punição”, “crime” / “expiação” de forma implacável, 
ligando uma instância superior a um indivíduo (como “a Lei” ou 
Deus), representando a face mais racionalizante do espiritismo, ligada 
à economia, ao espírito individualista e ao cálculo. Liga-se, portanto a 
uma lógica de equivalências morais onde as ideias de Bem e de Mal 
têm um escopo eminentemente subjetivo. Aqui as histórias enfocam a 
trajetória individual e a justiça cármica funciona de forma estrita, 
como uma casuística para a demonstração da Lei: por exemplo, um 
câncer, assim como uma deficiência congênita, são originados em 
graves erros do passado.(...) Ou seja há A insistência numa reforma 
íntima .  D2 = Dom perante os outros ou sistema da dádiva. Neste 
plano mais estritamente relacional predominam as funções reajuste, 
prova e reparação.  Aqui operam uma série de mediações nas 
narrativas que apresentam uma estrutura ternária e recheada de 
mediações tais como ofensa / vingança / reconciliação ou ofensa / 
arrependimento / perdão, ofensa / perdão / reajuste, conflito / 
intervenção de auxiliares / amolecimento do agressor, etc. O Bem e o 
Mal podem se enfrentar através de representantes, é onde as virtudes 
encarnam-se em personagens. (...) É ainda nesse nível que, ainda que 
o arrependimento e o perdão não livrem da necessidade de reparação, 
o amolecimento produzido no conjunto dos envolvidos. 
Biograficamente esse nível aponta para o desvendamento de relações 
de (reajuste, prova, reparação) que podem ser sintetizados na ideia de 
‘missão’, quando a narrativa faz um sentido emergir como teleologia 
ou discurso sobre as finalidades e o sentido da existência individual. 
(LEWGOY, 2000, pg.288-290). 

 

 Durante a sessão a partir deste sistema ocorrem os seguintes passos: 

“E1(Desequilíbrio) + E2(Intervenção do espiritismo) + E3 (Reequilíbrio) sendo que o 

núcleo principal encontra-se E2, quando surge a narrativa de origem cármica da 

obsessão.” (LEWGOY, 2000, p.296). 

Portanto, para Lewgoy, o carma é um ‘significante flutuante’, pois é 

constantemente retomado para solução e entendimento das relações. Sem dúvida, a 

Apometria, embora sendo uma forma ‘diferenciada’ de se realizar a Desobsessão, 

ainda mantém essa estrutura. Um fator que a diferencia é que o paciente pode ser 

manifestado na sessão (através da técnica do desdobramento), o que complexifica as 

relações entre encarnados e desencarnados. Muitas vezes o obsessor nem sempre é o 

desencarnado: o paciente, mesmo sendo um encarnado, pode atuar como obsessor 

tanto de outros encarnados e espíritos, como de si mesmo. E este fenômeno só é 

possibilitado a partir da ideia de que as pessoas possuem vários corpos espirituais. A 
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batalha entre bem e mal na Desobsessão Apométrica, nem sempre é entre um 

doutrinador e um obsessor (espírito desencarnado), pois qualquer pessoa neste 

esquema pode tomar o lugar de obsessor. A seguir baseado em esquema da 

Desobsessão apresentado por Lewgoy (2000, p. 317 e 318), criamos um quadro 

comparativo entre a Desobsessão Tradicional e a Desobsessão Apométrica: 

Tabela 6: Comparação entre a Desobsessão ‘Tradicional’ Espírita e a 
Desobsessão Apométrica 

 

 Desobsessão ‘Tradicional’ 
Espírita 

Desobsessão Apométrica 
 

Introdução 
 

Manifestação do espírito 
obsessor (através de um 
médium), que expõe suas 
intenções (geralmente 
vingança) 
 

Através de médium, ocorre 
a manifestação de espírito 
desencarnado e/ou do 
paciente atendido . (Em 
muitos casos a conduta 
‘desviante’ do paciente é 
considerada a principal 
causa de sua 
enfermidade).O paciente 
e/ou desencarnado relatam 
a sua situação. 
 

Continuação 
 

Tentativa de diálogo com o 
espírito, geralmente este 
resiste à doutrinação 
(doutrinador X obsessor). 
  
 

O paciente e/ou o 
desencarnado são 
direcionados pelo 
Coordenador para o 
passado (encarnações 
passadas) ou para o futuro 
(encarnações futuras) que 
apontam tanto para a 
origem ou solução das 
enfermidades. 
  
 

Desfecho 
 

Conversão do obsessor à 
doutrina espírita 

Através da lembrança de 
seu passado ou da visão de 
seu futuro, o paciente e/ ou 
desencarnado muda a 
percepção das suas 
experiências presentes e 
aceita continuar o 
tratamento em colônia 
espiritual. 
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 Como já havíamos apontado, na Desobsessão Apométrica diferentemente da 

Desobsessão Tradicional, tanto o paciente quanto o desencarnado podem assumir o 

lugar de ‘obsessor’. O tratamento desses conflitos e da enfermidade é sempre 

buscada em uma origem no passado e uma solução ou consequência no futuro. Nesta 

noção de temporalidade está presente a concepção evolucionista espírita, onde 

conforme o desenrolar das encarnações o espírito evolui ou estagna, mas nunca 

regride. Através do futuro pode ser mostrado para o espírito ou paciente, uma 

solução para os conflitos, ou a consequência dos atos do presente. Também na 

Apometria temos o ‘Coordenador’ e não o ‘Doutrinador’, pois há a noção de que este 

controla o desenrolar de sessão com a sua habilidade técnica.  

Na Apometria, as 13 leis propostas por Lacerda e a sua classificação das 

doenças são um guia de como cada caso é interpretado e é tratado. Mas a cada 

situação as leis e as concepções de doença, podem aparecer imbricadas e 

relacionadas de forma diversa, o que significa que esse modelo é constantemente 

atualizado. Veremos a seguir através do exemplo de alguns casos como ocorre esta 

sessão. 

 

5.4 O Ritual de Desobsessão Apométrico  

 Ao todo acompanhei cinco sessões de Desobsessão Apométrica (15/9/09, 

9/3/10, 16/3/10, 1/3/11 15/3/11) em momentos diferentes da minha pesquisa, pois a 

cada sessão havia um processo de negociação com meus informantes, pois a sessão é 

restrita ao médiuns. Esse acompanhamento em diferentes momentos também me 

permitiu levantar questões e retornar para buscar responde-las.  

 As sessões de Desobsessão Apométrica, como foi descrito no segundo capítulo, 

ocorrem às Terças-Feiras às 20h. Geralmente terminavam em torno das 22hs, e eram 

atendidos 4 pacientes por sessão (só em uma sessão foram atendidos 5 pacientes).O 

que significa em média meia hora de atendimento para cada paciente. Isso pode não 

ficar claro, mas aos olhos de quem observa a sessão é rápida e dinâmica, já que 

durante essa meia hora muitas coisas acontecem. 

 O Ritual ocorre sob uma luz azul escura e os médiuns ficam sentados em torno 

de uma mesa enquanto o dirigente permanece em pé. Participam em média 8 
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médiuns por sessão. Um deles deve ficar responsável por ler as fichas dos pacientes 

em voz alta, enquanto outro deve escrever um relato de tudo o que acontece. Dois ou 

três médiuns manifestam os espíritos revezando-se (para não ocorrer desgaste 

energético) enquanto os outros permanecem calados de olhos fechados, ‘doando 

energias’. 

 O coordenador faz uma prece para abrir os trabalhos. Em seguida o primeiro 

passo é fazer uma limpeza do ambiente: através de comandos (contagem) ele ordena 

que se ‘desintegrem’ as formas pensamento (pensamentos negativos criados pela 

mente que se tornaram autônomos) de todos os presentes. ‘Encaminham-se’ então 

alguns dos obsessores presentes para ‘hospitais’ do mundo espiritual. O segundo 

passo é a proteção do ambiente: o Coordenador plasma (‘cria’) através da técnica 

apométrica um campo de força que deverá proteger o ambiente da ação ‘maus 

espíritos’ (4°Lei da Apometria). Este campo é criado a partir de comandos ou 

contagens (não a partir de números, mas através da terminologia grega que sempre 

indica campos de força). Geralmente o campo de força tem a forma de duas 

pirâmides invertidas juntas pela base quadrangular, dentro de um campo em forma de 

‘globo’, que deverão englobar junto o local onde está ocorrendo a sessão. Por fim o 

terceiro passo: através de contagem os corpos de todos os presentes são desdobrados, 

porque todo o trabalho é feito na dimensão espiritual. 
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Figura 4: Formação dos Campos de Força na Apometria 

 

 Reproduzo a seguir parte das minhas anotações sobre a abertura dos trabalhos: 

Abertura: Os médiuns se levantam e dão as mãos enquanto o Coordenador faz as 
orações: “Queridos amigos, que o grande pai, o mestre Jesus esteja em todos os 
nossos corações”. Estamos nós no dia de hoje reunidos pela nossa fé. (Oração do Pai 
Nosso). “Queridos amigos nós vamos desligar as formas pensamento de todos aqui 
presentes, as criações mentais, com obsessão ou obsessores”. Nós vamos projetar na 
base da nuca de todos aqui presentes uma energia extremamente salutar. Vamos 
desligar essas formas pensamento, como elas são energias e adquirem formas, nós 
vamos desintegrar essas formas e reintegrar essas energias ao universo Desligando! 
1,2,3! Alfa, Beta, Beta, Gama, Delta e Épsilon! Formamos um grande cone de 
sucção, baixando com ele –1, -2 , -3,-4,-5,-6,-7 subindo com ele e reintegrando ao 
universo 1,2,3,4,5,6,7 Nós vamos encaminhar as entidades obsessoras e todos aquele 
que vieram conosco, nós vamos desligar e encaminha-los aos hospitais e as escolas 
espirituais 1,2,3! Formamos uma grande pirâmide Alfa, Beta, Gama, Delta e Épsilon 
–1,-2,-3,-4,-5,-6,-7 interferindo na gravitação e subindo com todos 1,2,3,4,5,6,7 
passando por uma nuvem branca e uma nuvem rosa 1,2,3,4,5,6,7... Nós vamos fazer 
um rastreamento e nós vamos levar as entidades obsessoras e doentes que adentraram 
em todo o complexo universitário Alfa, Beta, Gama, Delta e Èpsilon –1,-2,-3,-4,-5,-
6,-7 interferindo na gravitação e subindo com todos 1,2,3,4,5,6,7... Vamos formar 
uma grande pirâmide onde trabalharemos Alfa, Beta, Gama, Delta e Épsilon. Uma 
pirâmide invertida em Alfa, Beta, Gama, Delta e Épsilon. Vamos formar campos 
magnéticos de proteção em volta dessa pirâmide 1,2,3,4,5,6,7 Reforçando o campo 
1,2,3,4,5,6,7 Nós vamos formar no ápice dessa pirâmide uma cruz crística 
1,2,3,4,5,6,7 Nós vamos formar na base dessa pirâmide uma tela magnética 
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neutralizando a ação de determinados espíritos 1,2,3,4,5,6,7 nós vamos nos colocar 
dentro dessa pirâmide 1,2,3,4,5,6,7 Nós vamos nos ligar à espiritualidade 
fluidicamente vamos desdobrando 1,2,3,4,5,6,7 com muita paz com muito amor nós 
vamos convidar todos os amigos, todas as falanges, com muita paz com muito amor 
no coração nós vamos iniciar os trabalhos dessa noite que assim seja. 
 

 Após a abertura, um médium lê na ficha o nome do paciente e o Coordenador 

comanda que esse paciente seja desdobrado. Após o desdobramento existem duas 

opções: ou o paciente ou um espírito que está ‘acompanhando’ a frequência desse 

paciente são manifestados por um médium. A partir disso desenrola-se um diálogo 

que determinará as ações que o coordenador irá tomar em relação ao caso. 

Reproduzo a seguir alguns dos casos observados que considero ilustrativos para a 

análise. 

• CASO 1 

Dados do Paciente E., sexo: feminino, 59 anos, profissão: costureira, Motivo do 

atendimento: Depressão, toma medicamentos, chora muito e sente a garganta 

queimando.74 

Durante a Sessão: Paciente E. é desdobrada e o coordenador através de contagem, faz 

com que esta se manifeste em médium. 

E.  através de médium: “Estou sofrendo...” “... (chora)” “Ninguém me ajuda...”. 

Coordenador: “Ajuda-te que deus te ajudará”. “Vamos te levar para um outro tempo e 

entender porque está sofrendo” “Fazendo um Salto Quântico: 1,2,3,4,5,6,7...”. “O que 

se passa E. nesta encarnação?”. 

E.: “Meus pais não querem que eu nasça”.  

Coordenador: “Isto foi necessário, você sabia que iria acontecer”. “Vamos despolarizar 

esta memória negativa 1,2,3,4,5,6,7...” “Vamos polarizar uma memória positiva de 

auto-estima e aceitação, vamos fazer um salto quântico para uma memória boa em que 

você viveu em harmonia com essas pessoas 1,2,3,4,5,6,7...”. 

E.: “Eu vejo uma família grande e numerosa, ela está em harmonia”. 

                                                           
74 Dados que constam na ficha da paciente. No ano de 2009, eu tive acesso a 7 fichas de atendimento que 
foram escaneadas com alguns dados  (como nome e endereço) apagados. Em alguns casos consegui 
descobrir através do número da ficha qual era o referido paciente que foi atendido na sessão. Por este 
motivo  consegui cruzar os dados da sessão com os da ficha. Mas isso só foi possível em alguns casos. 
As 52 fichas que obtive posteriormente no ano de 2011, não tinham relação com as sessões que assisti. 
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Coordenador: “Vamos voltar para o presente com estas lembranças boas, polarizando 

auto-estima 1,2,3,4,5,6,7...” “Se desligando do médium 1,2,3,4,5,6,7...” “7,6,5,4,3,2,1... 

médium voltando à consciência...” 

 

(O coordenador percebe que há a presença de um obsessor junto do espírito de E. e 

decide traze-lo para conversar a partir de sua manifestação em outro médium.). 

 

Coordenador: “Alfa, Beta, Gama, Delta e Épsilon...”. (desdobrando obsessor) 

Obsessor: (com raiva) “Ela se fez de boazinha aqui...” “Mas ela abortou vários...” “Eu 

fui abortado por ela...” “Eu quando foi a minha vez recebi ela bem (como pai).Quando 

foi a vez dela ela me abortou”. 

Coordenador: “Mas você não cometeu erros já?” “Então não julgueis para não ser 

julgado” “Vamos fazer um salto quântico para uma situação (encarnação) boa 

1,2,3,4,5,6,7...”. 

Obsessor: “Ela é minha mãe”. 

Coordenador: “Ela tem uma boa conduta?”. 

Obsessor: “Ela tem”. 

Coordenador: “Fixando no campo da memória esta lembrança boa 1,2,3,4,5,6,7...” 

“Vamos para outra memória agora 1,2,3,3,4,5,6,7...”. 

Obsessor: “Eu abortei ela...Isso não tem fim”. 

Coordenador: “Vamos colocar um basta nisso perdoando” (o dirigente fala a respeito de 

Jesus e como ele perdoou aqueles que lhe fizeram mal). 

 

(O obsessor cede então e retira os ‘objetos deletérios’ que colocou no corpo espiritual de 

E. e que lhe estavam fazendo mal). 

 

Obsessor: “Você tem que tirar os fetos”.(A paciente tem preso ao seu corpo espiritual os 

fetos que abortou). 

Coordenador: “Desligando fetos 1,2,3,4,5,6,7...” “Levando fetos para hospitais no astral 

e purificando 1,2,3,4,5,6,7...”.  

Coordenador: (Para o obsessor): “Que a paz esteja contigo” “Desligando (obsessor do 

médium) 1,2,3,4,5,6,7... Alfa, Beta, Gama, Delta e Épsilon....”. 

Um outro médium fala: “Estou vendo que E. fez iniciações (na magia negra) no 

passado”. 
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(O dirigente então traz uma entidade através de outro médium) 

Coordenador: “1,2,3,4,5,6,7...” .(diz para a entidade): “Libere E. das iniciações em vidas 

passadas”. 

Entidade: “Mas se foi a filha (de E.) que pediu a ajuda como você quer que eu ajude ela 

(E.)?”. “Ela vai ter que fazer com os antepassados, pais e filhos, quebrar círculo, se 

equilibrar”. 

Coordenador: “Essa informação deve ser dada à paciente (depois)?”. 

Entidade:... (fica em dúvida). 

Coordenador: “Obrigado, cabe a você decidir se vai interferir na situação da paciente”. 

“Desligando (entidade) 1,2,3,4,5,6,7...” “Voltando Médium 7,6,5,4,3,2,1...”. 

 

Explicação do Caso 1- O caso será explicado conforme a visão nativa: o médium 

manifestou a paciente e afirmou a sua condição de sofrimento atual. O coordenador 

levou a paciente através de salto quântico para uma encarnação passada, onde estava 

a origem do sofrimento presente. Nesta encarnação E. foi rejeitada pelos pais o que 

lhe causou um grande sentimento de angústia. Esse sentimento se reflete no presente 

[o que no modelo de Lacerda de Azevedo (2007) se encaixa na definição de 

Síndrome da Ressonância Vibratória com o Passado]. Para resolver esta situação o 

Coordenador ‘despolariza’ a memória negativa e polariza uma memória positiva. 

 Vemos portanto como nesse caso a experiência da enfermidade no presente (a 

angústia, a depressão) foi ressignificada através da ideia de que sua origem estava em 

uma encarnação passada. Como se tratava de uma lembrança de um sentimento 

negativo do passado que se refletia no presente, era apenas uma questão de fazer a 

paciente esquecer a lembrança desse sentimento, despolarizando-o. 

 Mas não era somente isso: E. trazia consigo a presença de obsessores que 

somente pioravam a sua situação psíquica. O obsessor afirmou estar ali por vingança, 

pois havia sido abortado em uma encarnação passada pela paciente. O coordenador 

então mostrou ao obsessor através de um salto quântico, como ele também já havia 

errado com o E. abortando-a e que a relação entre os dois não passava de um círculo 

vicioso. Através do argumento moral o coordenador convence o obsessor da 

necessidade do perdão e faz com que ele retire os objetos deletérios que havia 

colocado na paciente [na definição de Lacerda de Azevedo (2007), Síndrome dos 
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Aparelhos Parasitas Fixados no Corpo Astral] que estavam lhe fazendo mal. Assim o 

Coordenador ressignificou os conflitos entre o espírito e a paciente mostrando para o 

mesmo como a lei do carma opera através do reajuste e da reparação. 

 Por outro lado, um médium percebeu através de processo intuitivo que E. havia 

feito iniciações em magia negra no passado e que isso era uma questão que precisava 

ser resolvida [na definição de Lacerda de Azevedo (2007) Arquepadia-magia 

originada em passado remoto] pois continuava a influenciar no presente. O 

Coordenador traz através de médium uma entidade para ‘quebrar’ a magia. A 

entidade se sente receosa de interferir pois quem preencheu a ficha da paciente foi a 

filha da mesma, e a interferência nesse nível quebraria o livre-arbítrio do espírito. O 

Coordenador deixa então para que isso seja resolvido na espiritualidade. 

• CASO 2 

 Dados do Paciente L.: sexo feminino, 66 anos, profissão: aposentada- era 

bancária. Motivo do atendimento: foi umbandista, mãe-de-santo, desde que parou, as 

coisas não dão certo, tudo que se envolve dá errado.    

 Durante Sessão: Paciente L. é desdobrada e manifestada por um médium:  

L(através de médium): “Porque vocês me trouxeram neste lugar?” “Porque estou 

amarrada?” “Eu estou cansada.” 

Coordenador: “Vamos te ajudar dentro do seu merecimento.” “Querer é poder, mas 

você quer ajuda?” 

L: “Ninguém vai me ajudar, fui até o fundo.” 

Coordenador: “Mas você gosta disso?”. 

L: .... 

Coordenador: “Mas então vamos te ajudar.” “Pedindo ajuda aos amigos (entidades) (-7,-

6,-5...) (alfa, beta, gama, delta e épsilon)”.Desligando (alfa, beta, gama, delta e épsilon). 

(-1,-2,-3...) (7,6,5...) Harmonizando (1,2,3...).  

Coordenador: (consulta a ficha dela) Colocar cruz crística, chip neutralizando... 

Desligar, levar para hospital no astral (1,2,3,4...).Voltando Médium (7,6,5,4...) 

Revitalizando Médium (1,2,3...). 
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Coordenador: (Trazendo Preto Velho em outro Médium) (1,2,3,4...) Aumentando 

frequência (7,6,5...). 

Coordenador: “o que podemos fazer pela paciente?”. 

Preto Velho: “Tem que ver se ela fez ritual”. 

Coordenador: “Você pode fazer banho de limpeza para limpar ritual?” 

Preto Velho: “Traiz ela que nóis faz.” 

Coordenador: (1,2,3,4,5...) 

Preto Velho: (Harmoniza Paciente) “Necessidade dela desenvolver mediunidade”. 

Coordenador: (vai repassar as informações à paciente) “Muito Obrigado”. 

(Limpando Paciente) (alfa,beta, gama, delta e épsilon) (Trazendo Médium) (1,2,3,4...) (-

7,-6,-5...) (1,2,3,4...). 

 

Explicação do CASO 2- Segundo a visão nativa: A paciente estava em desequilíbrio 

emocional. O coordenador buscou harmonizá-la e levou-a para hospital no astral. No 

entanto após consultar a ficha da paciente, o Coordenador decide trazer uma 

entidade, um Preto-Velho, para completar o tratamento. O Preto-Velho fala que a 

paciente fez ritual, então faz um banho de ervas para limpar o mesmo. Por fim, após 

o tratamento orienta para que a paciente desenvolva a mediunidade.  

 Acredito que é importante observar que assim como no primeiro caso, a 

presença da entidade é buscada em situação de magia. O Preto-Velho uma entidade 

típica da Umbanda é acionada para limpar os resultados desse ato mágico. Um ponto 

interessante é que na ficha da paciente dizia que ela fora mãe-de-santo, mas que ao 

largar esta atividade tudo passa a dar errado em sua vida. Ora, a magia aqui, portanto, 

é relacionada com um ‘mau uso da mediunidade’. No relatório da sessão completado 

por um médium assim está escrito:  

“Preto-Velho: fez um banho de erva para limpar aquilo que ela fez como iniciação e 

agora abandonou e não quer mais vínculo. Foi feita uma limpeza pelo Preto-Velho 

(zerou tudo-harmonizando).Se ela quiser começar um novo trabalho que comece 

agora engajada, correta e honesta”. 

 Ou seja, a cura desse ‘mau uso da mediunidade’ através da magia é a busca do 

desenvolvimento de uma mediunidade ‘correta e honesta’, segundo a visão do grupo. 

• CASO 3 
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 Dados do Paciente S.: Poucos dados, sexo: masculino. Motivo do 

atendimento: sofre perseguição da ex-mulher e magia negra feita pela mesma. 

 Durante a Sessão: Paciente é desdobrado, na sua frequência é encontrado um 

obsessor, então o Coordenador comanda que este se manifeste em um médium: 

Coordenador: Trazendo entidade obsessora 1,2,3,4,5,6,7... 

Obsessor: “To pagando na mesma moeda” “To todo retalhado”. 

Coordenador: “Não conseguiu perdoar?” “Vamos te mostrar outra situação, mostrar o 

futuro” 

(mostra para o obsessor um futuro negativo, consequência dessas ações negativas). 

Coordenador: “Vamos te levar ao lago aonde Jesus realizava curas” “Mas ele só te fez 

maldades?”. 

Obsessor: “Eu também fiz maldade a ele”. 

Coordenador: “Mas não tem nenhuma situação de amor entre vós?”. Salto Quântico 

1,2,3,4,5,6,7... 

(Faz salto quântico para uma situação boa). 

Obsessor: “Eu vejo duas crianças brincando, sou eu e ele” “Somos irmãos”. 

Coordenador: (Trazendo ele de volta com esta lembrança boa) “Você ainda vai 

continuar com esta raiva?”. 

Obsessor: “Eu tenho escolha?”. 

Coordenador: “Vou te levar a um hospital para ser tratado”. “Para isso você deve retirar 

os objetos deletérios”.(objetos que o obsessor colocou no paciente). 

(obsessor retira os objetos) 

Obsessor: “Há outros lá ligado por magia do passado”. 

Coordenador: “Levando todos juntos aos hospitais”. 

(Traz outro obsessor, que neste caso estava ligado ao paciente por magia). 

Obsessor 2: “Fazíamos pactos em uma fraternidade, negociávamos até vidas”. 

Coordenador: “Colocando espelho para obsessor ver seu próprio corpo no astral”. 

Obsessor 2: “....” (demonstra através de expressão facial mal estar). 

Coordenador: “Vamos te auxiliar limpando o teu corpo astral”. “Colocando cruz crística 

na testa para não entrar mais em contato com os outros obsessores”. 

“Você deve tirar os objetos do corpo do outro”. 

(Há outros obsessores a serem encaminhados, o Coordenador traz mais um deles). 
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Obsessor 3: “O que tu queres?”. 

Coordenador: “Você está disposto a mudar?”. 

Obsessor 3: “Eu não estou vinculado a ele, eu presto serviços”. “Eu sou das ciências no 

Egito Antigo”. 

Coordenador: “Você pode então usar esse conhecimento científico para o bem ao lado 

de bons espíritos”. 

(Mostra para o obsessor o hospital no astral). 

Obsessor 3: “Ah...Isso me interessa, o que eu faço?”. 

Coordenador: “Desmanche os objetos do amigo...”. 

Coordenador: “Trazendo o paciente....”. 

(obsessor retira objetos do paciente e é encaminhado para hospital no astral). 

Paciente S. através de médium: “To cansado...”. 

Gilberto: Vamos te ajudar levando ao passado na origem dessa situação”. (salto 

quântico) “O que você faz nessa situação?”“. 

 S.: “Eu mando, eu sou rei, todos me obedecem, se não me obedecem morrem”. 

Coordenador: “Vamos despolarizar os estímulos da memória.” . “Vamos levar o mental 

inferior do paciente para tratamento em hospital”. 

 

Explicação do CASO 3- Segundo a visão nativa: nesta situação o Coordenador 

decidiu primeiro trazer os obsessores que estavam na frequência do paciente. Havia 

vários obsessores, três foram manifestados através de médiuns, um de cada vez. O 

primeiro obsessor trazia claramente um projeto de vingança pelos males causados 

pelo paciente em vidas passadas. O Coordenador mostrou-lhe que o mesmo já havia 

feito mal ao paciente em outras situações (ideia do círculo vicioso). A cura deste 

conflito foi realizada a partir do salto quântico para uma situação de amor fraterno 

(quando ambos, obsessor e paciente são irmãos). O obsessor concordou então em 

retirar os objetos deletérios que havia colocado no paciente [conforme a classificação 

de Lacerda de Azevedo (2007), Síndrome dos Aparelhos Parasitas Fixados no Corpo 

Astral]. 

 O segundo obsessor trazido estava ligado ao paciente por um pacto mágico em 

encarnação passada. O Coordenador então usou um ‘espelho’ para mostrar a este 

como seu corpo astral estava deteriorado pelas suas ações negativas. O obsessor 

concorda em retirar os objetos que também havia colocado o corpo no paciente a 

partir do momento em que o Coordenador ‘limpa’ o seu corpo astral. (Neste caso é 
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como se houvesse uma ‘troca’, a partir da negociação o Coordenador auxilia o 

obsessor e este concorda em ajudar retirando aqueles aparelhos que ele mesmo havia 

implantado). 

 O terceiro obsessor poderia ser qualificado como um ‘mago negro’ portador de 

conhecimentos científicos avançados, mas que os usaria para o ‘mal’. Ao mostrar a 

visão de um ‘hospital no astral’ o Coordenador o convence a usar esta ciência para o 

bem e a colaborar com o paciente. Essa ideia de uma ciência como um instrumento 

que pode servir a diferentes tipos de orientação é bastante comum em tratamentos de 

Apometria. Para eles a ciência só teria bom uso quando orientada pela moralidade. 

Quando usada para o mal, significa o desconhecimento tanto da moralidade quanto 

das leis espirituais. 

 Por fim, um médium manifesta o paciente na sessão. Através de salto quântico 

descobre-se que este possuía conduta imoral em vidas passadas, através do mau uso 

do poder. O coordenador despolariza estas lembranças negativas e o encaminha para 

tratamento em hospital espiritual. 

 

• CASO 4 

Dados do Paciente M.J.: poucos dados, sexo: masculino, sofre de esquizofrenia. 

Durante a Sessão: Não se tratava de caso de obsessão direta, por isso o Coordenador 

trouxe o paciente manifestado através de médium para a sessão: 

 

Paciente M. J.: “To muito perturbado, em lugar escuro”. 

Coordenador: “Vamos voltar para a situação que iniciou isso (salto quântico)”. 

Paciente M. J.: “Trabalho no hospital, eu mando, eu sou médico. Realizo experiências 

com os pacientes”. 

Coordenador: “Desligar todos que estão presos ao corpo do paciente. Limpeza em todos 

os hospitais que você atuou”. 

Um outro médium: “Há seguidores que precisam ser encaminhados”. 

Coordenador: “Encaminhando...Despolarizando estímulos da memória (Salto quântico 

para situação boa)”. 

Paciente M. J.: “Estou em uma festa...Cantando...”. 

Coordenador: “Fixando tal situação na memória. Como se sente agora?”. 

Paciente Mauro: “Melhor”. 
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Coordenador: “Não está isento do carma. Mas só aliviamos os pesos das suas costas, 

para que comece a ter amor-próprio”. 

Paciente M. J.: “Eu peço perdão a mim mesmo”. 

 

 

Explicação do CASO 4- Segundo a visão nativa: esse é um caso de processo auto-

obsessivo. A enfermidade atual do paciente é resultado do sentimento de culpa e dos 

atos negativos de uma encarnação passada. A Ressonância com o Passado faz com 

que esse sentimento se reflita no presente. O tratamento é o ‘apagamento’ da 

consciência dessas memórias negativas e a fixação de uma memória ‘boa’ de outra 

encarnação. 

 

• CASO 5 

Dados do Paciente: o próprio Coordenador. 

Durante a Sessão: O Coordenador decidiu abrir sua frequência durante a sessão e 

encontrou um obsessor que foi manifestado por um médium: 

 

Obsessor: “Eu quero te levar de volta para onde você tava. Lá do outro lado você fazia o 

que faz agora só que para o mal”. 

Coordenador: “Só com o sofrimento eu aprendi a fazer o que é certo. E gostaria de 

trazer vocês para o meu lado, mostrando a energia de que participo, para que vocês 

sintam também. Você se predispõe a fazer esta visita? Junto com os outros?” 

“Desdobrando (obsessores), trazendo-os em estrela de Davi espelhada”. 

Obsessor: “São seus seguidores, estão esperando a tua orientação”. 

Coordenador: “Vamos então leva-los para o futuro, mostrando o que eles poderiam 

fazer se estivessem na nossa frequência (boa)”. “Vamos leva-los a hospitais no astral”. 

 

 

Explicação do CASO 5- Segundo a fala do coordenador, foi aberta sua 

frequência durante a sessão para demonstrar como ninguém está isento de processos 

obsessivos, por isso a necessidade da vigília constante. O Obsessor era um antigo 

companheiro do Coordenador. É usado neste caso o discurso da ciência. O 

Coordenador no passado usara os conhecimentos científicos para o ‘mal’, mas 
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aprendeu ‘através do sofrimento’ a forma ‘correta’ de usar esses conhecimentos para 

o ‘bem’, como a utilização da técnica da Apometria. 

Acredito que este tipo de situação tenha um caráter iminentemente pedagógico 

para os médiuns. Busca-se legitimar o discurso da Apometria, pois se procura 

demonstrar que a mesma está dentro das Leis da Espiritualidade, sendo um 

instrumento do ‘esclarecimento’ para os espíritos menos evoluídos. Ao mesmo 

tempo o caso do Coordenador é utilizado como exemplo da eficácia da técnica. 

 

  

Considerações Gerais: 

-Retomando a discussão de Lewgoy (2000) podemos observar que de fato a sessão 

de Desobsessão Apométrica não é só um tratamento para os pacientes, mas a 

manutenção do habitus do grupo. Nesse sentido ela funciona como uma forma 

constante de diálogo dos médiuns com a sua cosmologia. 

- Deste modo, o modelo desenvolvido por Lacerda de Azevedo (2007) funciona 

como um guia para a ação, que orienta a forma como os médiuns irão lidar com 

determinadas situações.  

- Na Desobsessão Apométrica, o Coordenador se coloca no lugar de decidir se é o 

obsessor ou o paciente que é manifestado na sessão, além de como será o desenrolar 

do tratamento. Esse tipo de agência transmite a ideia de controle. 

-Portanto não é somente uma forma de Doutrinação como na Desobsessão 

Tradicional, mas uma espécie de negociação entre encarnados e desencarnados. O 

Coordenador neste caso, através de uma performance específica, cumpre o papel de 

mediador e apaziguador de conflitos. O apaziguamento ocorre pela ressignificação 

do conflito atual. 

-Passado e Futuro são temporalidades sempre acionadas na solução ou compreensão 

de problemas do presente, pois são elas que a partir da ideia do carma oferecem o 

entendimento dos conflitos e enfermidades atuais. Neste sentido podemos retomar a 

ideia de Lewgoy (2000) de que o Carma é um ‘significante flutuante’.  
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-As entidades espirituais só são acionadas em momentos específicos, particularmente 

quando há trabalhos de magia negra presentes no passado de um paciente. 

Interessante observar que quem faz o ‘desmancho’ desses trabalhos são entidades de 

Umbanda. 

-É um espaço simbólico aberto onde o paciente não possui controle direto sobre o 

processo de cura, se submetendo à ação dos médiuns. Esse espaço é diferente do 

Passe e das Palestras, onde o paciente está diretamente envolvido. 

 

5.5 Percepções dos médiuns sobre a sessão de Desobsessão Apométrica. 

 Conforme foi observado anteriormente a sessão de Desobsessão Apométrica é 

essencial na constituição de um habitus, pois permite diálogo e atualização do 

sistema de crenças do grupo. Embora tenha como finalidade o tratamento de 

pacientes, acaba por ser um evento fundamental para os médiuns. Ela é, portanto, o 

exercício da mediunidade.  

 Cavalcanti (1983) aponta a mediunidade no Espiritismo como tendo o estatuto 

de ‘prova’ da existência dos espíritos e o de exercício do ‘bem’. Ela é uma forma de 

comunicação entre encarnados e desencarnados. A influência dos desencarnados, que 

se exerce através do pensamento, é permanente, mas depende de uma brecha do 

encarnado que entra em sua sintonia. Neste sentido todos são potencialmente 

médiuns75, mas somente em alguns casos essa potencialidade é desenvolvida. Por um 

lado, nesses casos, a mediunidade é parte da missão de uma pessoa em sua 

encarnação, por outro, ela também deve ser fonte de uma educação, de um exercício. 

 Educação porque segundo Cavalcanti (1983), a mediunidade é uma faca de dois 

gumes: pode ser posta tanto a serviço do bem, quanto do mal, além do fato de que o 

seu não desenvolvimento pode acarretar vários problemas àquele que precisa 

desenvolvê-la. Alguns tipos de relações entre encarnados e desencarnados pode estar 

baseada em sentimentos negativos e quebra do livre-arbítrio, como a obsessão, uma 

forma de mediunidade às avessas. Por este motivo, a mediunidade para ser um 

                                                           
75  Segundo Cavalcanti (1983, p.83 a 86), a mediunidade enquanto possibilidade de comunicação entre 
desencarnados e encarnados é um dom orgânico, pois está baseada no grau de materialidade do períspirito 
de uma pessoa. Quanto menos material é esse corpo, maior a mediunidade. Assim todas as pessoas são 
potencialmente médiuns, mas só em alguns casos esse dom é mais desenvolvido. 
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instrumento para o ‘bem’, deve ser controlada. É nesse contexto que se insere a 

educação mediúnica, que visa ensinar a forma ‘correta’ de comunicação espiritual 

através da doutrina espírita. 

 No caso das entrevistas realizadas com os médiuns da Fraternidade Ramatís-

Hercílio Maes, a questão da educação mediúnica é algo recorrente no discurso dos 

entrevistados. Mas, o que eles demonstram é que não é só o conhecimento (no 

sentido do estudo de obras ‘universalistas’) que consideram crucial, mas a prática 

mesma da mediunidade. É esta que ensina os limites entre uma comunicação 

considerada ‘boa’ ou ‘ruim’ e o ‘auto-controle’. Sobretudo, ficou claro que muitas 

vezes o exercício da mediunidade envolve uma tensão permanente, pela necessidade 

de uma vigilância constante em relação à influência dos espíritos ‘inferiores’. 

 I., por exemplo, médium de passagem vidente, fala sobre um processo de 

‘seleção’ das informações transmitidas pelos espíritos, que deverão posteriormente 

ser repassadas para o Coordenador. Esse processo envolve o auto-controle: 

I: Geralmente eu recebo muitas orientações quando eu estou na mesa, 
eu escuto várias vozes ao mesmo tempo, e às vezes eu procuro esperar 
pra não extrapolar. Porque eu sou muito assim, existe a educação 
mediúnica, e eu sempre procurei entrar nessa parte de educação 
mediúnica. Ser educada perante essa situação, não extrapolar, porque 
daí acaba uma coisa sem noção. Então geralmente quando eu chego 
aqui já começo a ouvir algumas vozes. Então eu procuro ficar quieta, 
ou observando pra ver o que vai acontecer durante esse trabalho. 

...Alice: quando você acha que é realmente necessário falar sobre 
essas coisas que você vê ou ouve para o coordenador? 

I: quando é muito insistente, quando eu começo a ver e alguns deles 
vão me falando. Por exemplo, eu sempre deixo acontecer duas ou três 
ocorrências, então eu vejo daí eu falo. Porque a gente se sente muito 
insegura, porque a gente não quer também parecer que a gente tá, 
como se fosse aquilo uma:: ilusão. Então a gente tem que ter noção do 
que está acontecendo. Saber que não é uma ilusão, que é uma 
realidade que tá ali. Que tu tá ouvindo, que tu tá vendo, então é 
quando eu falo. 

Alice: mas uma ilusão no sentido de alguma coisa que alguém te disse 
para enganar? 

I: Isso. Você tem que saber quando vê espírito de luz, quando não é. 
Você tem que procurar ser paciente, principalmente quando tu vê, tu 
ouve, é bem mais difícil pra ti. E geralmente eu sempre to ali com 
meus mentores, eu já conheço as vozes deles. Eu comecei meu 
desenvolvimento mediúnico eu tinha 13 anos. Eu vou fazer 51 essa 
semana, então são muitos anos. 
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D. outra médium, também reforça o argumento de I., colocando o médium 

como tendo um papel de ‘tradução’: 

D: Na Apometria geralmente são espíritos que estão em um conflito 
muito grande e muito confuso, então o médium às vezes naquela 
confusão mental né, aí que você tem que estar em equilíbrio que você 
tem que estar concentrado, concentradíssimo naquilo. E exige uma 
preparação antes, porque é nessa confusão do espírito você que é 
médium, você tem que tentar é dissolver aquilo, tentar ver a 
explicação pra aquilo, como eu posso explicar, traduzir melhor (...). O 
médium tem esse trabalho de tentar passar pro dirigente forma mais 
clara possível. 

 

 A ‘boa’ mediunidade envolve portanto um tipo específico de interpretação dos 

fenômenos mediúnicos. Essa interpretação é orientada tanto pela literatura, como 

pelo exercício constante da mediunidade dentro de um lugar específico que é o grupo 

de Desobsessão. Para D. uma mediunidade não ‘controlada’ pode ser fonte de 

sofrimento: 

D: se você tem uma certa experiência de incorporação você vai saber 
conduzir aquilo. Quando há a incorporação sem uma preparação, o 
médium sofre. Ele sofre, porque ele não vai ficar bem depois que 
termina o trabalho. (...) Eu tenho (experiência) porque eu já sofri 
muito. Já ‘apanhei’ bastante. Porque eu (...) no Candomblé, eu evitava 
às vezes, não deixava vir na hora que tinha que vir. Então tem um 
exato momento, se você deixa passar aquele momento depois, pode 
até vir, mas vem com dificuldade a incorporação e você sente muitas 
dores. Dor de cabeça, nas costas, no corpo todo às vezes. (...) Existe 
tudo isso, é bastante coisa, leva um tempo de preparação. No começo 
o médium de incorporação ‘apanha’ bastante. Apanha porque até se 
acostumar, até a energia espiritual se adaptar à tua. 

  

 Há também entre os médiuns da Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes a noção 

de que os obsessores são seres perspicazes que estão o tempo todo tentando enganar 

as pessoas. Por isso consideram crucial que haja sempre a vigilância. Aliás o 

exercício ‘descontrolado’ da mediunidade é sempre visto como algo ‘perigoso’ por 

permitir a ação desses espíritos negativos. Para D. e I. os espíritos podem ser 

mentirosos: 

D: eles vêm como bonzinhos, disfarçando, vêm mentindo. Aí 
que eu te falo que o dirigente tem que ter a sabedoria, a 
clarividência, nossa, aí que entra a parte fundamental ao 
dirigente. Que ele vê, o dirigente vai saber se ele está mentindo. 
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Pode ter um outro médium na mesa que também saiba. Se ele 
sabe ele tem que falar. ‘Ele tá mentindo não é, é fulano de tal’ 
ele tem que falar. 

I: Eles buscam se camuflar muitas vezes com alguns tipos de 
roupas, outros tipos de energia, outro tipo de luminosidade. Mas 
como a gente já tem noção, a gente consegue ver através do 
chacra, do fio fluídico que eles têm, que quando tu começa a 
observar aí tu nota isso. 

 

 Considera-se também que os espíritos ‘inferiores’ podem tentar invadir a 

Sessão de Desobsessão Apometrica e ‘quebrar’ a proteção ‘materializada’ pelo 

coordenador no início da sessão. Houve uma sessão em que presenciei que os 

médiuns relataram que os obsessores fizeram um ‘buraco’ na proteção:  

D: eles abrem, esses dias tinha dois canos abertos na sessão, dois 
buracos e eles ficam olhando a gente. Eles abrem na parede, no 
chão (...). Abrem tudo, como é que se diz, materializam, no 
plano astral, materializam aquele cano e colocam e ficam 
olhando. Quando eles acham que tá demais pra eles, eles vêm, 
abrem um túnel, e vem querendo interferir. Porque, sabe o que 
eles querem? eles querem bloquear as frequências dos médiuns, 
eles querem bloquear para que o trabalho não aconteça. 

D. considera que essas ‘invasões’ ocorrem porque alguns médiuns não se 

encontram ‘devidamente’ equilibrados, produzindo ‘brechas’ sob a qual os espíritos 

agem: 

D: Porque há brechas, nós ali da mesa junto com vocês que 
estão ali, nós somos uma única corrente. Então vamos supor que 
alguém tá com a frequência baixa. Não necessariamente da 
mesa, que tá sentadinho ali. Aí baixou a frequência, ela tá aqui 
mas tá pensando em outras coisas, tá com um sentimento que 
não é legal, não se prepara pra vir, não toma um banho (de 
ervas) é, não procurar levantar a frequência do pensamento e tal. 
Chega aqui ele tá na corrente, ai ta com problema com a mãe, tá 
com problema com emprego... chega aqui ele não consegue 
sintonizar com a energia da casa. Então é claro que aquilo ali vai 
causar uma brecha. Então esses trabalhos de Passe, Apometria, 
Desobsessão, eles são muito sérios. 

 O exercício da mediunidade nessas sessões é algo considerado delicado, porque 

corre-se sempre o ‘risco’ da ação de espíritos negativos. No entanto, apesar desta 

relação conflituosa, o contato com os espíritos negativos de forma ‘controlada’ é bem 

visto, pois demonstra a capacidade do médium de lidar com essas situações. 
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D:Se bem que o médium tem que saber se preparar, ele tem que 
tá pronto pro que for. Que eu sou o tipo de pessoa que já 
incorporei as piores coisas que existem. Desde esses oguns aí, os 
piores exus, pra mim nada me surpreende. Só que nem todos os 
médiuns passaram por isso. Tem gente que incorpora assim só 
aquela ‘aguinha com açúcar’. Só um caboclo né, às vezes só.. Eu 
já passei por tudo. 

I: Eu sou bem ciente, se eu tiver que incorporar um espírito de 
luz eu incorporo, se eu tiver que incorporar um obsessor eu 
incorporo. Eu não tenho essa coisa assim ‘ah só espirito de 
luz’... 

 

 

 D. considera que além do ‘auto-controle’ que o médium deve exercer sobre si 

mesmo, que é crucial a ação do coordenador: 

D: Essencial, o dirigente, o médium assim sente uma certa 
segurança dependendo do dirigente. Tem dirigente que não 
passa essa segurança, isso é um problema pro médium. O 
médium tem que se sentir seguro. Ele tem que sentir assim ‘ah 
aconteça o que acontecer aqui sei que ele vai dar conta’. É uma 
entrega, como se fosse uma entrega. (...). Então essa confiança 
que eu acho importante. Se bem que o médium tem que saber 
se preparar, ele tem que tá pronto pro que for. 

 O Coordenador conforme foi observado durante a análise dos casos é quem 

decide qual médium deve ‘incorporar’, qual espírito deve ser manifestado e a ordem 

em que isso ocorre. Ele, durante as entrevistas, se colocou em um papel meramente 

‘administrativo’ da sessão. Mas conforme a minha observação, acredito, que nada 

durante a sessão é feito sem a permissão do coordenador, porque a manifestação de 

um espírito nunca é ‘espontânea’ mas submetida aos comandos (contagem) do 

coordenador. As manifestações mediúnicas na Desobsessão Apométrica ocorrem por 

uma performance específica do Coordenador que decide o momento ‘certo’ de cada 

uma delas. Além disso ele ocupa o lugar de mediador dos conflitos dos espíritos. O 

Coordenador afirma que o critério de como esses eventos ocorrem é intuitivo: 

Alice: Qual o critério que você usa para escolher qual médium 
vai manifestar um obsessor ou um paciente em uma sessão de 
Apometria? 
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G: Veja bem, a intuição é o mais utilizado. Percebe-se através 
da intuição qual que tá mais na frequência. Então é mais 
intuitivo. Não é uma via de regra um só médium específico. 
Têm determinados casos no desenrolar de um atendimento, 
quando várias passagens já aconteceram, a gente percebe a 
chegada de um espírito, por exemplo, de uma frequência muito 
baixa, aí às vezes tem algum médium, que tem um suporte 
mais, uma mediunidade mais é na sintonia com aquela 
situação. Então aí se direciona para aquele médium, mas é por 
intuição que se tem um direcionamento da entidade. 

 Além disso, há no discurso do Coordenador a ideia de que quem afinal 

determina os eventos ou os fatos é a espiritualidade e não especificamente a ação de 

um coordenador: 

G: (...) na realidade na ficha que nós fizemos no diálogo 
fraterno nós temos um apanhado dos sintomas, dos problemas 
que a pessoa manifesta, o paciente, e no início dos trabalhos eu 
dou uma olhada rapidamente, mas eu não condiciono os 
trabalhadores, os médiuns. Eu não digo a eles o problema que o 
paciente tem, eu só dou o nome do paciente, a data de 
nascimento e abrimos a frequência. E através da abertura de 
frequência nós detectamos o que está acontecendo ali. Então a 
comunicação ela é dependendo da informação que a 
espiritualidade nos passa, os espíritos obsessores ou até mesmo 
um espírito que venha só nos dar as informações do que está 
ocorrendo a nível astral. (grifos meus). 

 No entanto apesar desse papel que o Coordenador sugere como uma espécie de 

‘administrador’ dentro da sessão, acredito que ele exerça um papel fundamental na 

manutenção de uma estrutura específica do ritual de Desobsessão Apométrico, que se 

repete a cada sessão. É ele quem coordena as manifestações mediúnicas da sessão e 

os conflitos dos espíritos dentro do esquema que abordamos no tópico anterior, 

sugerido por Lewgoy (2000) como sendo o de “E1(Desequilíbrio) + E2(Intervenção 

do espiritismo) + E3 (Reequilíbrio)” (2000, p.296). Além de um modo específico de 

negociação entre os espíritos. 

 Deste modo a Sessão de Desobsessão Apométrica é essencial na manutenção 

de um habitus específico do grupo porque exerce através do controle de uma 

mediunidade considerada ‘correta’, um diálogo com as cosmologias. Além disso para 

o estabelecimento desse diálogo, é crucial a presença do Coordenador, que garante a 

permanência de uma estrutura específica neste ritual. 
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CONCLUSÕES: CURA E IDENTIDADE 

 Fredrik Barth em seu texto ‘Grupos étnicos e suas Fronteiras’ (1998) aborda a 

questão dos grupos étnicos e a atribuição de sua identidade. O autor promove um 

debate em torno da noção de que os grupos étnicos teriam como característica principal 

o fato de compartilharem uma mesma cultura. Ora ele considera que esse ponto de 

vista é preconceituoso não somente por supor uma continuidade no tempo de tais 

grupos, como a determinação de sua forma através de fatores ‘objetivos’. Barth assim 

propõe a análise dos grupos étnicos como ‘suporte de cultura’ e enquanto organização 

social, pois assim passa-se a considerar a sua auto-identificação. 

 Barth (1998) observa que apesar das transformações sociais, os grupos étnicos 

são mantidos pelas fronteiras atribuídas pelos próprios atores em torno da dicotomia 

‘nós’ e ‘eles’, que organizam a interação entre as pessoas: 

(...) apenas os fatores socialmente relevantes tornam-se próprios para 
diagnosticar a pertença, e não diferenças ‘objetivas’ manifestas que 
são geradas por outros fatores. Pouco importa quão dessemelhantes 
possam ser os membros em seus comportamentos manifestos- se eles 
dizem que são A, em oposição à outra categoria B da mesma ordem, 
eles estão querendo ser tratados e querem ver seus próprios 
comportamentos serem interpretados e julgados como de As e não de 
Bs; melhor dizendo, eles declaram sua sujeição à cultura 
compartilhada pelos As. Os efeitos disso, em comparação a outros 
fatores que influenciam realmente os comportamentos, podem então 
tornar-se objeto de investigação. (BARTH, 1998, p.195). 

 Apesar da discussão de Barth tratar especificamente de grupos étnicos ela 

também é um guia interessante para pensarmos a discussão sobre identidade no 

campo religioso. 

 Como foi observado ao longo da monografia, a Fraternidade Ramatís-Hercílio 

Maes possui uma estrutura bastante similar à Centros Espíritas ‘Tradicionais’. Assim 

é interessante buscar compreender como o grupo constrói a diferença. Ou seja, Como 

eles marcam a fronteira que diferencia o ‘nós’ universalistas do ‘eles’ os espíritas. A 

hipótese inicial que buscou-se confirmar é a de que a Desobsessão Apométrica é 

elemento essencial na legitimação desta identidade ‘diferenciada’. 

 Apresento a seguir os elementos que confirmam esta hipótese: 

- Na Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes, a Desobsessão Apométrica é um móbil 

utilizado constantemente para se fazer oposição à Desobsessão Tradicional espírita. 
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-O modelo de Lacerda de Azevedo (2007) da Apometria já trazia a possibilidade de 

uma relação com a magia e com as religiões afro. Essa relação é retomada na Sessão 

de Desobsessão Apométrica na Fraternidade Ramatís- Hercílio Maes onde há a 

possiblidade de ‘incorporação’ de entidades da Umbanda por médiuns, por exemplo. 

Esse fato é utilizado por membros do grupo na legitimação do argumento de que eles 

são ‘abertos’ a outras religiões. 

 

-O quarto capítulo demonstrou como a Sessão de Desobsessão Apométrica, apesar de 

ser voltada para o atendimento espiritual dos pacientes, é crucial na manutenção de 

um hábitus específico dos médiuns. 

-A descrição do Congresso Ramatís no segundo capítulo demonstrou a centralidade 

dos trabalhos de cura nos grupos que se apresentaram neste evento. Esses grupos, 

assim como a Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes, também se pensavam enquanto 

‘universalistas’ inspirados pelas psicografias de Ramatís. O ponto interessante é que 

cada grupo possuía uma prática de cura diferente do outro. Um traço comum 

importante entre eles, portanto, era a possibilidade de aderirem a novas práticas de 

cura, mesmo que estas não tivessem sido abordadas anteriormente pelas psicografias 

de Ramatís. 

  

 Nos relatos dos membros da Fraternidade Ramatís-Hercílio Maes a Apometria 

foi uma técnica trazida por um palestrante externo ao centro, sendo incorporada 

posteriormente em seu quadro de atividades. Esse relato geralmente era utilizado na 

confirmação de que o grupo sendo ‘universalista’ é aberto a outras práticas e que por 

isso ‘acolheu’ a Apometria. Neste sentido ela é o principal elemento mobilizado nos 

discursos no intuito de marcar a fronteira entre o grupo que se auto-identifica como 

‘universalista’ em oposição ao Espiritismo ‘ortodoxo’. 
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