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A PSICOLOGIA DO ESPÍRITO ANTONIO GRIMM: O ESPAÇO 
HODOLÓGICO EM UMA ABORDAGEM ESPÍRITA  

 

 

INTRODUÇÃO. 

 

O espírito Antonio Grimm em mensagens piscofônicas construiu as 

bases de uma psicologia espírita utilizando o espaço hodológico para a sua 

representação. A psicologia topológica, desenvolvida por Kurt Lewin, foi o método 

utilizado pelo espírito que ampliou as regiões topológicas ao utilizar o referencial 

do EXISTENTE que inclui as abordagens de encarnações anteriores.  O método 

construído permite a representação dos processos mentais das pessoas e dos 

grupos. Ao ampliar a abordagem descreve os processos psicológicos do espírito, 

que explicam os processos mentais e mediúnicos em interação entre espíritos. A 

psicologia abordando o espírito em qualquer estado em que se encontre, 

encarnado ou desencarnado é ampla, detalhada, mas esse trabalho abordou parte 

de toda a psicologia apresentada pelo espírito, o trabalho demonstrou que a teoria 

de campo aplicado ao conceito do EXISTENTE, é uma abordagem da psicologia 

topológica, e que esse é o método adotado pelo espírito para explicação dos 

processos mentais. Na ampliação do espaço hodológico, o trabalho demonstrou a 

ampliação do conceito de campo psicológico para campo mediúnico, que inclui as 

comunicações entre encarnados e desencarnados. 

 

 

PSICOLOGIA TOPOLÓGICA, CAMPO PSICOLÓGICO E ESPAÇO 

HODOLÓGICO. 

 

A psicologia topológica é a área de estudo da psicologia que está 

inserida na teoria de campo, sendo que este domínio do campo ocorre tanto na 

psicologia como na física, na química e outras ciências. Na descrição de Lewin 
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(1973, p.23) A psicologia topológica se refere a parte da psicologia teórica que 

utiliza os conceitos da topologia matemática, e que é completada pela psicologia 

vetorial.  Diferentemente de representar os fenômenos físicos, propõe a 

elaboração do espaço hodológico, e procura manter a investigação psicológica 

dentro do campo da psicologia.  Portanto, sob este enfoque, pessoas e grupos 

podem ser representados neste espaço (campo). (GARCIA-ROZA, 1972, p.19). 

O espaço hodológico é um espaço estruturado finito, porque as “suas 

partes não são infinitamente divisíveis mas compostas de determinas unidades ou 

regiões"  LEWIN (1965, p.30). 

Kurt Lewin, na formulação da psicologia estrutural, inserido na visão da 

Gestalt, utiliza a teoria de campo como método de representar, documentar e 

entender os processos inserido em um campo psicológico para compreender a 

suas relações causais e de criar construções científicas (GARCIA-ROZA, 1972, 

p.19). LEWIN (1936, p.4) afirmou que as relações causais necessitam de teorias 

para determinar as correlações, mostrando que uma ciência sem teoria é cega, 

pois "não permite estabelecer a direção para a pesquisa”.  

Segundo Garcia-Rosa (1972, p.100) Lewin criou o conceito do 

ESPAÇO HODOLÓGICO como a elaboração de uma nova geometria para 

completar a TOPOLOGIA, e permitir a documentação das relações que ocorrem 

no EV- ESPAÇO DE VIDA. Esse passou a permitir  a representação de um campo 

onde os processos causais que influenciam no comportamento da pessoa e do 

indivíduo ocorrem.  

A estrutura do campo tem dois enfoques, um epistemológico porque ”a 

perspectiva estrutural utiliza um formalismo matemático que lhe permite enfocar a 

estrutura em função de um modelo geométrico, dinâmico ou algébrico de relações 

estruturais” (GARCIA-ROZA, 1972, p.49), e o outro ontológico, “onde o próprio 

comportamento seria estrutural independente de qualquer medição conceitual” 

(GARCIA-ROZA, 1972, p.50). 
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O espaço de vida é a totalidade dos fatos que determinam o 

comportamento do indivíduo num certo momento, e inclui a pessoa e o meio 

LEWIN (1936, p.12).  Portanto, na teoria de campo, “qualquer mudança no campo 

psicológico depende somente do campo naquele momento”, e complementa que o 

momento tem uma espessura temporal, pode ser de segundos e se estender a um 

tempo longo (GARCIA-ROZA, 1972, p.34). 

Essas duas regiões são detalhadas através da topologia, utilizando os 

seus conceitos como: regiões, sub-regiões, caminhos, locomoção, comunicações, 

fronteiras, zonas, intersecções, barreiras psicológicas. (GARCIA-ROZA, 1972, 

p.65). 

A barreira psicológica pode ser uma fronteira ou uma zona que ofereça 

resistência a locomoção (GARCIA-ROZA, 1972, p.118). Essa resistência pode ser 

representada pela força, mas não depende só da força, mas das características da 

barreira (GARCIA-ROZA, 1972, p.119). 

A teoria do campo possui uma espessura temporal, com durações que 

podem variar de segundos até meses: “o campo psicológico abarca um passado e 

um futuro psicológico que desempenham em sua estrutura um papel tão 

importante quanto o do presente, propriamente dito” (GARCIA-ROZA, 1972, p.38). 

A Psicologia topológica foi abordada como ferramenta para documentar 

os processos psicológicos: “não estamos promulgando um novo sistema limitado a 

um conteúdo específico, mas, antes, estamos descrevendo uma ferramenta, um 

conjunto conceptual por cujo intermédio podemos representar a realidade 

psicológica” LEWIN (1936, p.6).   

Na descrição da metodologia, procurou manter com uma abordagem 

empírica, do observável, mas a partir das leis e conceitos já estabelecidos, e que 

possam ser comprovados por experimentações, nesse processo recomendou que  

“a psicologia deve procurar eliminar as teorias especulativas que são 

freqüentemente introduzidas sem uma intenção clara ou de um modo 

dissimulado.” (GARCIA-ROZA, 1972, p.21). Ao explicar a forma de abordar os 

fatos utilizando a teoria empírica descreveu que “uma teoria empírica deve ser 
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abertamente proposta e perseguir os seguintes objetivos: 1) Elaborar construções 

que se relacionem com fatos observáveis por uma definição operacional ou por 

várias definições operacionais correspondentes às possibilidades de observação 

em diversas circunstâncias.” (GARCIA-ROZA, 1972, p.21). Ainda no processo de 

explicação da abordagem dos fenômenos psicológicos esclarece que “tais 

construções devem possuir propriedades conceituais claramente definidas, isto é, 

sem suposições ocultas. Estas propriedades devem também ser coordenadas a 

conceitos matemáticos a fim de que sejam possíveis de derivações lógicas. As leis 

devem ser verificadas experimentalmente” (GARCIA-ROZA, 1972, p.21). 

De forma mais explícita sobre a utilização de conceitos ou explicações 

não físicas, especifica que devem retiradas das construções do espaço de vida: 

“As forças do ambiente psicológico podem ser definido de forma empírica e 

funcional, excluindo todos os problemas metafísicos no seu efeito sobre o 

comportamento da criança” (LEWIN, 1935, p.79). 

Ao falar em campo psicológico mostrou a necessidade de entender que 

Pessoa e Meio Social, formadores do espaço de vida como regiões topológicas 

daquilo que o individuo conotou ou percebeu, portanto não é o fato físico que é 

armazenado, mas a interpretação e o registro psicológico do fato. A referência ao  

meio, não é uma referencia ao meio ambiente, mas ao que foi conotado pela 

mente no espaço psicológico, no processo de interpretação do indivíduo. 

(GARCIA-ROZA, 1972, p.45). 

Lewin (1936, p.180) descreveu que a região intra-pessoal é 

representada por camadas, com regiões mais centrais e outras periféricas, e que é 

possível distinguir entre essas regiões que formam camadas em relação a região 

percepto-motora, responsável pelas sensações e movimentos.  

Para aplicação do método definiu a importância de distinguir os 

conceitos e problemas históricos e sistemáticos, e para as análises da psicologia a 

base são o conceito sistemático do que causou o evento, mas sem negligenciar os 

problemas históricos em psicologia LEWIN (1936, p.31).   
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Garcia-Rosa (1972, p.38) explica que na visão de Lewin, o que importa 

não é como o passado ocorreu, mas como é a percepção ou visão do indivíduo, 

tem no presente, do passado. 

O método desenvolvido não está restrito a estudos da mente de 

humanos: “A psicologia necessita de conceitos que possam ser aplicados não 

apenas aos fatos de um único domínio, como a psicologia infantil, a psicologia 

animal ou a psicopatologia, mas que sejam igualmente aplicáveis a todos eles.” 

LEWIN (1936, p.4).   

Lewin ao definir que grupo e o seu ambiente formam um “campo 

social”, ele ampliou a psicologia individual para a psicologia social (GARCIA-

ROZA, 1972, p.160). Também caracterizou o grupo, relacionando à 

interdependência de seus membros e não a semelhança (GARCIA-ROZA, 1972, 

p.155).  

 

O ESPIRITISMO E A PSICOLOGIA – ESPÍRITO E MENTE. 

 
 A doutrina espírita estabeleceu Deus como o criador do universo 

(KARDEC, 2003, p.47), sendo o universo constituído por dois elementos 

primordiais: A matéria (fluido cósmico universal) e o princípio espiritual (KARDEC, 

2003, p.181). Para compreender a relação entre o universo material e espiritual, o 

espírito Antonio Grimm adotou a abordagem sistêmica e passa a tratar o universo 

como polissistema, composto por duas partes integradas: O polissistema espiritual 

e o polissistema material (GRIMM, apud CRUZ, 2017, p.55). Assim, quando o 

principio espiritual está interligado à matéria denomina-se esse estado de 

encarnado, e quando está fora desse estado, denomina-se desencarnado. Esse 

último é descrito por Kardec, como estado de erraticidade (KARDEC, 2003, 

p.195). 

A abordagem sistêmica do universo físico foi adotada por Morin (1977, 

p.137), onde afirma que “Com efeito, todo o sistema observado na natureza está 

ligado a um sistema de sistemas, o qual está ligado a outros sistemas de sistemas 
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e, cada vez mais perto, une-se à physis organizada ou natureza, que é um 

polissistema de polissistemas”, e a psicologia espírita ampliou a abordagem 

sistêmica para o universo material e espiritual, ambos formando uma unidade.   

A evolução do espírito ocorre pelo processo de interação entre o 

principio espiritual e a matéria, o qual promove o aprendizado e a evolução do 

princípio espiritual. Qualquer manifestação de vida só ocorre por uma 

manifestação do espiritual, sendo possível definir o espírito como PADRÃO 

ORGANIZADOR BIOLÓGICO ao definir que “há sempre um núcleo espiritual que 

organiza a vida, organiza o organismo (GRIMM, apud CRUZ, 2001, p.61). 

O espírito humano, não surgiu pronto no universo, e também não está 

concluído. O espírito humano é uma fase do processo de evolução do princípio 

espiritual, quando esse se individualiza.   

O estágio ou estado humano foi alcançado pelo princípio espiritual, 

inicialmente coletivo, por um processo de individualização a partir de inúmeras 

encarnações, que promoveram constante aprendizado num processo contínuo de 

relação com o material. (Kardec, 2003, p.102), (GRIMM, apud CRUZ, 2001, p.54).  

A reencarnação é um dos princípios espíritas e se apresenta como um 

processo contínuo de interação entre o polissistema espiritual e o polissistema 

material, onde o princípio espiritual ou o espírito, dentro da finitude temporal de 

cada período encarnado. O espírito ao encarnar, ou desencarnar faz um trânsito 

entre um e outro, produzindo aprendizado e portanto evolução (KARDEC, 2003, 

p.196) 

Para chegar ao estágio humano, o processo de evolução do espírito, 

segundo o espiritismo, foi muito longo, e vagarosamente e continuamente fez o 

aprendizado.  Ao passar pelas fases minerais, vegetais e animais até alcançar a 

humana é descrita mostrando as fases que o espírito vivencia em vários reinos da 

natureza: “existem criaturas no reino  mineral, vegetal, animal e outros reinos, que 

ainda não supomos as suas existências” KARDEC (2003, p.101).  Para explicar 

que a consciência humana é alcançada pelo processo da evolução, e que na fase 

humana o espírito está individualizado afirmou que “o espírito não chega a 



                  SBEE – SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS ESPÍRITAS 

 

8 

 

alcançar o estágio humano, que lhe dá a consciência e a noção de seus altos 

destinos, sem passar pela série divinamente fatal, dos seres inferiores, onde se 

desenvolve a sua individualidade” (KARDEC, 2003, p.102). Entende-se nessa 

frase o termo “divinamente”, porque são leis definidas por Deus, e “fatal”, porque é 

um fato a ocorrência do processo evolutivo. Portanto ao chegar à fase humana a 

mente alcança capacidades: “é capaz de levantar escalas de valores, utilizar 

pensamento lógico, criar no espaço, levantar teorias, modificar o meio, fazer 

avaliação do mundo, das pessoas e das coisas”  (GRIMM,apud CRUZ, 2001, 

p.51); “registra a história, cria códigos, mobiliza a inteligência, faz sustentabilidade, 

tem consciência da previdência de futuro”  (GRIMM,apud CRUZ, 2001, p.55); “tem 

prontidão para se espiritualizar”  (GRIMM,apud CRUZ, 2001, p.55). Essas fases 

foram confirmadas pela Lei da Unidade da vida (GRIMM, apud CRUZ, 2001, p.54), 

onde descreveu a evolução do espírito, ou sua fase inicial protoespirídica, 

passando pela fase mineral, vegetal, animal para alcançar a fase humana. O 

termo protoespírito foi adotado pelo espírito Antonio Grimm, usando a raiz grega 

“protós” que significa primeiro ou primitivo, para denominar as fases iniciais do 

espírito (GRIMM, apud CRUZ, 2001, p.54), e que Kardec (2003, p.161) denomina 

de princípio espiritual. 

O espiritismo diferentemente de outras doutrinas espiritualista, não 

aceita a metempsicose, pois considera que no processo evolucionário, e sendo o 

espírito o padrão organizador biológico, para cada estágio evolutivo tem que haver 

um corpo material (soma) compatível com o estágio alcançado, sem involução. O 

processo de individualização vai constituir a formação de uma psicologia própria 

do princípio espiritual o transformando-o em espírito com a capacidade de 

promover cultura. (GRIMM, apud CRUZ, 2001, p.54). 

Por outro lado, a filosofia espírita não se limitou ao planeta terra quando 

trata do processo de evolução do espírito, definindo que “humano são todos os 

espíritos dotados de razão que habitam os inúmeros planetas do universo” 

(KARDEC, 1989, p.50). 
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Segundo O espírito Antonio Grimm esse processo de construção de 

uma psicologia própria começa na fase animal: “a vida diversificada se faz de 

indivíduo a indivíduo” (GRIMM, apud CRUZ, 2001, p.46); “apresenta além da 

uniformidade da espécie, a diferença de sua própria individualidade“ (GRIMM, 

apud CRUZ, 2001, p.46); “apresentam uma significação individual, com uma 

psicologia própria de cada um” (GRIMM, apud CRUZ, 2001, p.55); ”alguns vivem 

em sociedade” (GRIMM, apud CRUZ, 2001, p.55); ”apresentam pequenos 

registros de memória, que envolvem experiências sobre o espaço, sobre o meio” 

(GRIMM, apud CRUZ, 2001, p.55). 

A mente é um atributo do espírito, mas dependente da matéria, e toda a 

forma de abordar o espírito e os processos mentais seguem princípios basilares 

da doutrina, a exemplo da reencarnação, lei da causualidade, a imortalidade do 

espírito, a comunicação entre o polissistema material e polissistema espiritual, 

esquecimento do passado, e a evolução. A mente é conceituada como a 

representação da subestação do pensamento do espírito no cérebro, 

comprovando que o entendimento do mundo pelo espírito encarnado, é 

influenciado pela frequência da polissistema material.  (GRIMM, apud CRUZ, 

2001, p.70). 

A mente para o espiritismo não está localizada na matéria, mas no 

espírito e se altera em função do estado do espírito estar encarnado no 

polissistema material, ou desencarnado no polissistema espiritual. A mente é a 

projeção do espírito na matéria, e a Mente é a subestação do espírito na matéria. 

(GRIMM, apud CRUZ, 2001, p.70). 

O processo reencarnatório não disponibiliza todo o conhecimento das 

encarnações anteriores, gerando em uma encarnação o processo denominado de 

esquecimento do passado. O espiritismo definiu que ao nascer é gerada uma 

barreira psicológica: o esquecimento do passado. E cada nova encarnação é um 

início, mas não do mesmo ponto de partida, porque essa barreira ao nascer retém 

as lembranças e memórias, mas permite passar as habilidades. (KARDEC, 2003, 

p.187). Portanto as memórias, aprendizados e processos vivenciados em outras 
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vidas continuam acessíveis ao espírito, de encarnação a encarnação, e definem o 

alcance do espírito em um determinado momento. Esse alcance é abordado como 

o Existente. 

O espiritismo tem a ciência como um de seus pilares, a ponto do 

Kardec (2003, p.79) apresentou uma ruptura da forma de pensar sobre o elemento 

que organiza a matéria ao afirmar “o estudo do princípio espiritual compreendido 

na Metafísica, foi puramente especulativo, e teórico, no Espiritismo é todo 

experimental”. 

 

A PSICOLOGIA TOPOLÓGICA, UMA APLICAÇÃO ESPÍRITA. 

 

Para explicar os processos psicológicos, processos sociais, e os 

processos de comunicação entre indivíduos encarnados e desencarnados, o 

espírito Antonio Grimm utilizou a teoria de campo e a hodologia.  

Grimm, apud Cruz (1999, p.71) utilizou o termo “hodologia’, para se 

referir ao método de representar o espaço hodológico, ou espaço estruturado 

finito, definido na psicologia topologia. 

Entretanto a hodologia é um método do experenciável, do observável, e 

exclui os elementos ou processos além da matéria. A abordagem empírica 

estabelecida pelo método tem uma abordagem que exclui o que não é 

experenciável ou observável (LEWIN, 1935, p.79), (GARCIA-ROZA, 1972, p.21), o 

que levaria a uma indagação: como um psicólogo ou observador poderia abordar 

os processos com as restrições em utilização da hodologia para representação da 

psicologia espírita? 

As restrições impostas a um espírito encarnado em analisar as regiões 

que contenham experiências de outras vidas, ou processos de comunicação entre 

espíritos encarnados, não ocorrem para um espírito desencarnado uma vez que 

sendo ele o observador do processo, é totalmente experenciável e observável. 
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Com as explicações do método ampliado, foi possível realizar 

compreensão dos fenômenos tidos como metafísicos, mas que de fato são 

experimentáveis e observáveis no polissistema. 

Ao adotar a teoria de campo para realizar as explicações do campo 

psicológico e do campo mediúnico, estabeleceu a utilização do método da 

hodologia ampliado, inclusive na região intrapessoal. Explicou que “o campo 

mediúnico existe na força da diversidade mediúnica, da cultura mediúnica e da 

alteralidade mediúnica ”(GRIMM, apud CRUZ, 1997, p.134). O espírito teve o 

cuidado de abordar o campo dentro da visão da hodologia explicando que o 

campo mediúnico é maior que o processo mediúnico (GRIMM, apud CRUZ, 1999, 

p.74), descrevendo os elementos que devem ser utilizados no campo o qual 

denominou de segmentos ou potencialidades mediúnicas tais como “faculdade 

mediúnica de efeitos físicos, faculdade mediúnica semiconsciente, consciente, 

vidente etc.” (GRIMM, apud CRUZ, 1996, p.74). 

A abordagem hodológica do espírito não se restringiu ao indivíduo, mas 

tem amplitude de abordagem social “A teoria da ação espírita demonstrará passo 

a passo, através da história, a força das organizações culturais e sociais, bem 

como a psicologia social que envolve os indivíduos nos respectivos espaços 

culturais reencarnatórios. As organizações serão mais facilmente compreendidas, 

uma vez que serão resultantes das experiências do pensamento crítico, das 

linguagens, dos fatos, das instituições e do espírito de sociedade, que envolve os 

indivíduos num contexto hodológico”. (GRIMM, apud CRUZ, 2003, p.34). 

A teoria de campo, sendo o campo mediúnico como uma ampliação do 

campo psicológico foi abordada do indivíduo, ao grupo e a totalidade e foi 

expressa como “o campo mediúnico é maxi, alcança por inteiro a pessoa, o 

indivíduo, a personalidade, o nós, o Todo, a totalidade.” (GRIMM, apud CRUZ, 

2006, p.20). Essa caracterização do campo mediúnico esclarece que o campo 

psicológico foi ampliado para permitir a descrição da relação de frequências 

diferenciadas, isto é, entre espíritos encarnados e desencarnados. 
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O Espírito utilizou a hodologia para representar o campo psicológico em 

3 regiões: Existente em repouso, existente em trânsito e existente revelado, e 

explicou a interação entre os três ao afirmar que “nas relações interativas entre 

toda a dimensão dos existentes em trânsito, e em repouso, no nível operandi, é 

capaz de produzir permanente processo de informação e de comunicação.” 

(GRIMM, apud CRUZ, 2014, p.72). O existente em repouso oferece resistência 

para deslocamento para outras regiões, o que caracteriza entre o existente 

revelado e o existente em trânsito uma barreira hodológica, no entanto confirma a 

interação entre essas três regiões hodológicas. 

As regiões formam o espaço de vida, contendo a pessoa e o meio, mas 

a nova abordagem permitiu complementar essa relação de comunicação entre os 

existentes.  Para o existente revelado explicou que “é importante que se fale hoje 

sobre o ôntico, o ser, numa relação com o seu próprio ser substanciando, 

iluminando, a sua realidade, alcançando a leitura critica do passado, percebendo e 

procurando viver o presente integrado no existente que se revela, não perdendo o 

equilíbrio na construção do futuro,” (GRIMM, apud CRUZ, 2014, p.92).  

O existente contém toda a experiência acumulada, portanto não se 

restringe a uma única encarnação: “A Doutrina dos Espíritos, no referencial do 

existente, procura demonstrar que cada homem é um espírito materializado, é a 

realidade espiritual na frequência da Terra. A Doutrina entende que a liberdade é 

sempre domínio de espaço, vinculada ao sentido da vida, potencializada pelo 

possível, pela experiência que cada um acumulou ao longo do processo 

reencarnatório” (GRIMM, apud CRUZ, 1999, p.94). 

Grimm, apud Cruz (1997, p.131) abordou o evento mediúnico 

apresentando a interação entre o espírito encarnado e o desencarnado utilizando 

o espaço hodológico, complementando que os espíritos manifestantes só podem 

atuar com o consentimento do médium. O processo mediúnico representa 

integração do conhecimento entre os dois polissistemas. Mas a região onde é 

realizado deslocamento do campo psicológico, no espaço de vida. Portanto é no 

existente revelado onde ocorrem e registram as mensagens entre o emissor e o 
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receptor: “os agentes desse processo utilizam os osciladores para produzir, no 

existente revelado, a mensagem significativa, a significação” (GRIMM, apud 

CRUZ, 1997, p.107). 

O existente revelado é alterado (produção prática e teórica de 

envergaduras coerentes) pelo processo mediúnico, e para ocorrer o processo 

mediúnico é necessário o consentimento (força de ação), permitindo que os dois 

possistemas realizando a interação entre eles alcancem a superação. A 

superação é obtida pela comunicação por frequências diversificadas, confirmando 

que o conhecimento e a revelação do conhecimento, a integração e a 

comunicação são realizadas em um determinado momento, com alteração do 

existente revelado, e é denominado ato mediúnico. O processo mediúnico é 

composto por vários segmentos, denominados atos mediúnicos. (GRIMM, apud 

CRUZ, 1997, p.97). 

Mostrou que a percepção, as sensações o conhecimento não se 

processam unicamente no médium, num sentido de desencarnado para 

encarnado, mas ao contrário, a frequência da terra, seus valores, os sentidos são 

também percebidos pelo espírito desencarnado, num processo interativo, de duas 

mãos, ente encarnado e desencarnado. (GRIMM, apud CRUZ, 1997, p.105) 

Assim sendo, o espírito manifestante, no processo mediúnico, sofre a 

influência da frequência da Terra, dos sistemas valores terrenos (axiologia), bem 

como o processo de cognição (significação, identificação) de valores em um 

determinado momento (GRIMM, apud CRUZ, 1997, p.105). Segundo COELHO 

NETTO (1980, p.23) “a significação de um signo é uma questão individual, 

localizada no tempo e no espaço, enquanto o significado depende apenas do 

sistema, e sob este aspecto, está antes e acima do ato individual.”, incluindo a 

semiótica na análise das mensagens, bem como explica que ao discutir 

significação está se referindo a um processo do indivíduo (espírito) com 

localização espacial e temporal. 

O Espírito Antonio Grimm não se restringiu à abordagem hodológica ao 

realizar a caracterização dos processos mentais e de comunicação entre 
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encarnados e desencarnados e para melhorar a explicação da comunicação fez 

uma analogia aos processos de comunicação da terra, que utilizam osciladores 

(rádios, telefones celulares, ou voz), onde a onda portadora é modulada para 

permitir a transmissão de mensagens. Este oscilador pode ser mecânico gerando 

som através do ar, ou eletromagnético como as ondas de rádio ou luz. Um 

oscilador eletromagnético é basicamente um fio em espiral, formando um tubo 

(solenóide), no centro do qual passa um imã, cujo movimento irá gerar uma 

alteração no campo e gerar uma onda eletromagnética. Os osciladores podem ser 

entendidos como os instrumentos que nos capacitamos para gerar as ondas (ou 

frequências) que permitem a comunicação entre os dois polissitemas, e assim 

realizar a integração de conhecimento. Explicou que o uso destes osciladores 

permite a transmissão de mensagens, que irá produzir no existente revelado dos 

agentes, através da interpretação dos signos (GRIMM, apud CRUZ, 1997, p.107), 

e complementou que o processo mediúnico está integrado a um processo de 

retroalimentação (feedback) biológico,  no processo utilizando servomecanismos 

biológicos, que denominou de osciladores biológicos, via osciladores espirituais do 

agente mediúnico, demonstrando que existe uma relação complementar entre o 

processo de geração de frequências de comunicação biológica e espiritual do 

médium para permitir a comunicação entre os agente dos polissistemas em 

frequências diferentes (material e espiritual) (GRIMM, apud CRUZ, 1997, p.133). 

Essa caracterização do processo mostrando que há o deslocamento do campo no 

existente revelado de ambos (encarnado e desencarnado) caracteriza a 

abordagem de grupo, descrito por Lewin segundo (GARCIA-ROZA, 1972, p.118). 

Também demonstra a distinção entre a causualidade histórica e a causualidade 

sistêmica, pois ao afirmar que o processo ocorre no existente revelado, comprova 

que o faz com o que o individuo conotou naquele momento, naquele espaço. O 

existente revelado permite acesso integrado a toda realidade emergente, 

predisponente. (GRIMM, apud CRUZ, 1999, p.68). 

 Ao utilizar a explicação da comunicação entre os espíritos em 

freqüências diferenciadas (encarnado e desencarnado) explicou como o campo 
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mediúnico, no espaço hodológico, realiza-se a comunicação, mostrando o 

processo e a interação, onde médium e espírito fazem alteração no existente 

revelado, ou na região denominada meio, do espaço de vida. 

A utilização dos conceitos hodológicos de um campo estruturado para 

representação da interação no processo mediúnico, com participação da região 

denominada Existente revelado, e a interação que ocorre entre as outras regiões, 

que são o existente em trânsito e existente em repouso (GRIMM, apud CRUZ, 

2014, p.72), caracterizam a complementação da hodologia para atender as 

necessidades do indivíduo ou do grupo, considerando relação entre encarnados e 

desencarnados, e também com a interação da região que mantém memória de 

outras encarnações.  

 

CONCLUSÃO 
 

O Espírito Antonio Grimm elaborou nas suas mensagens psicofônicas 

uma nova psicologia espírita. A psicologia explanada pelo espírito é abrangente, 

dessa forma abordou-se a parte que explicou os processos mentais e processos 

mediúnicos na qual o espírito Antonio Grimm, utilizou a hodologia como método. 

Ao utilizar esse método para explicar os processos mentais do espírito, em 

qualquer estágio que se encontre (encarnado ou desencarnado) comprovou-se 

que ampliou o espaço hodológico ou espaço estruturado finito com o referencial 

do Existente. Portanto o Existente é um referencial, composto pelo menos três 

regiões integradas e em interação denominadas Existente Revelado, Existente em 

Trânsito e Existente em Repouso. O espaço de vida, representado como espaço 

estruturado finito é composto pelo meio e pelo indivíduo e relacionado e 

sobreposto ao Existente, o qual permitiu descrever processos mentais e 

mediúnicos, do indivíduo e de grupo, explicando a interação entre encarnados e 

desencarnados, com o método da hodologia e da teoria de campo. Para isso a 

psicologia espírita ampliou o campo psicológico, do indivíduo ou campo social, 

para o campo mediúnico, abrangendo o indivíduo e o grupo e permitindo 
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representar interações entre encarnados e desencarnados, na formação desses 

grupos. 
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