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O termo ectoplasma, palavra derivada do grego ektós ( fora, exterior)  e plasma  
( que molda), foi criado por Charles Richet, em 1903, depois de ter observado, 
numa série de sessões com a célebre médium Eva Carrière, conhecida como 
Eva C., que os fenômenos ocorriam graças a uma substância viva, 
esbranquiçada, que dela saia. 
Porém, antes de RICHET, essa substância já era detectada pelos chamados 
iniciados, sendo denominada por PARACELSO, no século XVI, de mysterium 
Magnum. 
Muitos e renomados pesquisadores se preocuparam em estudar essa substância 
e, baseados em seus experimentos  e observações, já se pode chegar a 
algumas conclusões sobre o ectoplasma, embora precisamos reconhecer que, 
pelo menos por enquanto, a compreensão integral sobre o que é o ectoplasma 
não existe no mundo dos encarnados. 
Já se sabe que trata-se de uma substância de natureza filamentosa ou fibrosa, 
que, quando visível, pode apresentar-se branca, cinzenta ou preta, sendo mais 
frequente a  primeira. 
A sua visibilidade é variável. Pode ter aparência luminosa, com intensidade que 
cresce e diminui, mas pode também ser invisível. 
Por vezes é frio e úmido; outras vezes viscoso e semilíquido, podendo ter 
aspecto espermático. Embora raramente, também pode ter aspecto seco e duro. 
Dilata-se, expande-se, contrai-se fácil e suavemente, podendo assumir as mais 
variadas formas. 
É  de extrema sensibilidade, podendo aparecer ou desaparecer com a rapidez 
de um relâmpago. 
Obediente a ação mental, é sensível ao toque físico e á luz. As evidências são 
de que a luz exerce, como lembra Léon Denis, “ grande poder de desagregação” 
sobre as formações ectoplásmicas.  
Geralmente, ao natural, é inodora, mas, às vezes desprende um odor particular 
difícil de ser descrito, embora alguns o descrevam como “odor ácido”. 
Todo ser humano produz e tem condições de liberar ectoplasma.  
Porém, alguns o fazem em abundância, possibilitando o surgimento de eventos 
ectoplásmicos, conhecidos como fenômenos físicos. 
Todos os estudos feitos sobre os efeitos físicos demonstram que os mesmos 
ocorrem somente na presença de pessoas que podem fornecer ectoplasma em 
quantidade abundante. Isso leva a conclusão de que os espíritos não produzem 
ectoplasma. Eles apenas podem manipulá-lo. Assim, pode-se deduzir que o 
ectoplasma é um atributo do corpo físico e, como tal, também existe nos 
minerais, nas plantas e nos animais em geral, embora em graus de 
complexidade diferentes.    
O ectoplasma emana  através de todos os poros e orifícios naturais do se 
humano, especialmente da boca, das narinas, dos ouvidos, do tórax e das 
extremidades( alto da cabeça, seios, ponta dos dedos), sendo reabsorvido ou 
dispersado ao final do processo.  
O ectoplasma penetra ou atravessa qualquer tipo de matéria e com ela interage, 
tanto física como quimicamente e é isso que permite o seu emprego na 



produção de efeitos físicos ou a sua aplicação em trabalhos de cura. E essa 
ação pode também ocorrer à distância. 
Não se sabe ao certo como o ectoplasma é produzido, isto é, como é o processo 
no qual ele é formado. 
O tema é dos mais complexos e desafia os pesquisadores, provocando o 
surgimento das mais respeitáveis teses. 
 
 Se admitimos a existência de ectoplasma nos minerais, nas plantas ou nos 
animais, podemos entender que um dos ingredientes que forma o ectoplasma é 
originário dos alimentos, enquanto outro provém do oxigênio que respiramos. 
O que ocorre é uma transformação desses ectoplasmas primários em 
ectoplasma humano. 
Por outro lado, Jorge ANDRÉA, médico e autor dos mais conceituados, afirma 
que o ectoplasma é  substância originária do protoplasma das usinas celulares, 
onde o ATP( trifosfato de adenosina) teria expressiva participação, ao lado de 
outros elementos). 
Mas onde e quando ocorre o processo metabólico das reações químicas, físicas 
e biológicas entre os fluidos resultantes da alimentação, da respiração e da 
atividade celular que geram o ectoplasma? É difícil de se afirmar com certeza 
onde ele se forma no ser humano. A observação indica uma grande 
movimentação fluídica no abdome, na altura do umbigo, o que leva alguns 
pesquisadores a admitir que se forma ectoplasma no aparelho digestivo, através 
do metabolismo dos alimentos no corpo. Outro lugar em que é comum se 
perceber que existe uma grande quantidade dessa movimentação é no tórax, 
fazendo alguns estudiosos concluírem que a produção de ectoplasma ocorre 
através da respiração, pelo oxigênio.  
 
Como a ciência acadêmica admite que esse fluido se forma no interior das 
células, muitos entendem que o ectoplasma se forma por todo o corpo no nível 
celular, embora em quantidades e qualidades diferentes. O sangue pode 
carregá-lo até os pulmões, onde se libera para ser eliminado, da mesma forma 
que o carbono resultante do metabolismo.  
Entretanto, para os espíritos, o ectoplasma é uma substância delicada que se 
produz entre o perispírito e o corpo físico, interligando o plano físico com o 
espiritual. Isso nos permite deduzir que os fluidos resultantes da alimentação, da 
respiração e da atividade celular são captados por meio dos chacras gástrico e 
esplênico, transformando-se em ectoplasma no interior do duplo etérico. 
Poderíamos chamar isso de "metabolismo do ectoplasma". Mas é bom lembrar: 
nas materializações ou nos fenômenos de efeitos físicos, não se usa diretamente 
o ectoplasma humano que exala do médium. É preciso combiná-la com outros 
dois tipos de fluidos (espirituais e da natureza) para obtermos o ectoplasma 
elaborado. 
Como podemos perceber, muito ainda há que estudar, que aprender, que 
compreender  sobre esse fluido tão indispensável  à vida. 
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