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RESUMO 

 

BORGES, Amanda Alves. “Essa experiência na Chapada dos Veadeiros transformou 

minha vida”: viajantes em busca espiritual na natureza, estudo sobre Alto Paraíso de Goiás 

(2021). 2024. 227 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Versão corrigida. 

 

O turismo em busca espiritual vem sendo considerado uma das novas tendências das viagens. 

Um número cada vez maior de pessoas foge dos centros urbanos em rumo à natureza, pois 

acredita-se que ela estimula as experiências espirituais e, quando em abundância, tende a 

atrair os viajantes espirituais. Porém, o Turismo Espiritual possui pouca visibilidade no meio 

acadêmico da área e é dessa forma que a presente pesquisa visa contribuir com o 

fortalecimento do pensamento científico desse segmento, que abrange uma ampla gama de 

motivações. Neste contexto, emergiu então a problemática da pesquisa: quais são as 

motivações dos viajantes em busca espiritual na natureza? Para esse fim, foi realizado um 

recorte geográfico para delimitação do objetivo geral, que foi identificar as motivações de 

viajantes espirituais em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. A presente 

dissertação adotou uma metodologia de caráter qualitativo, com abordagem fenomenológica, 

baseado em pesquisa bibliográfica e exploratória. Inicialmente foi realizado um estudo 

bibliométrico com 92 trabalhos científicos sobre o segmento Turismo Espiritual, e uma 

pesquisa com 50 viajantes espirituais brasileiros por meio do Google Forms. Em um segundo 

momento, para o estudo de caso, foi realizado um trabalho de campo, de observação 

participante, e entrevistas semiestruturadas com 30 stakeholders e 10 viajantes espirituais de 

Alto Paraíso. Para tratamento das informações foi utilizado a análise de conteúdo por meio 

dos softwares IRAMUTEQ e MAXQDA. Quanto aos resultados, por meio do estudo 

bibliométrico foram detectados 26 países e 54 locais/comunidades/práticas/rituais. Na 

pesquisa exploratória realizada com os 50 viajantes espirituais brasileiros, foram identificados 

30 países, 38 locais específicos no mundo, 55 locais no Brasil. Entre esses locais, muitas áreas 

naturais foram citadas, e conclui-se que a natureza sustenta a saúde espiritual, enquanto a 

consciência espiritual sustenta a natureza, por meio de práticas sustentáveis e consciência 

ambiental, deste modo, o Turismo Espiritual possui potencial para contribuir com a 

sustentabilidade dos destinos. O território espiritual de Alto Paraíso possui muitos conflitos de 

interesses, lendas místicas, e percorre no imaginário coletivo a sacralização do Cerrado, o 

mito da natureza intocada, uma imagem idílica do (Alto) paraíso, de uma natureza terapêutica, 

onde o território ocupado é consagrado, mas nem tanto protegido, pois o agronegócio cada 
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vez mais deseja invadir. No total foram identificadas 26 motivações dos viajantes espirituais 

de Alto Paraíso, sendo 17 motivações internas e 9 motivações externas. As motivações mais 

mencionadas foram: contato com a natureza, bem-estar, paz de espírito, transformação, 

crescimento pessoal, descanso mental, autoconhecimento, equilíbrio psicológico e conexão 

com pessoas que transmitem conhecimento. Esses viajantes sentem na natureza paz, 

acolhimento, liberdade, entre outros sentimentos que proporcionam saúde mental, emocional 

e física. Enxergam Deus de forma amorfa, acreditam que Deus é a natureza, e que a natureza 

é sagrada. Para eles, a espiritualidade é algo intrínseco no cotidiano, mas as viagens na 

natureza proporcionam ensinamentos e novas perspectivas, contribuindo com o despertar da 

consciência, sensação de unicidade e conexão espiritual, conectando-os com seu interior. Ao 

final, foram elencadas contribuições e limitações da presente dissertação, assim como 

sugestões para pesquisas futuras.  

 

Palavras-chave: Turismo Espiritual. Espiritualidade. Motivações. Alto Paraíso de Goiás.  
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ABSTRACT 

 

BORGES, Amanda Alves. “This experience in Chapada dos Veadeiros transformed my 

life”: travelers in spiritual search in nature, study on Alto Paraíso de Goiás (2021). 2022. 227 

p. Dissertation (Master of Science) – School of Arts, Sciences and Humanities, University of 

São Paulo, São Paulo, 2024. Corrected version. 

 

Tourism in spiritual search has been considered one of the new trends in travel. An increasing 

number of people fleeing the urban centers towards nature, as it is believed to stimulate 

spiritual experiences, and, when in abundance, tends to attract spiritual travelers. However, 

Spiritual Tourism has little visibility in tourism’s academic environment of the area, therefore, 

the present research aims to contribute to the strengthening of the scientific thinking of this 

segment, which covers a wide range of motivations. In this context, the research problem 

emerged: what are the motivations of travelers in spiritual search in nature? For this purpose, 

a geographic cut was made to delimit the general objective, which was to identify the 

motivations of spiritual travelers in Alto Paraíso de Goiás, in Chapada dos Veadeiros. This 

dissertation adopted a qualitative methodology, phenomenological approach, based on 

bibliographic and exploratory research. Initially, a bibliometric study was carried out with 92 

scientific works on the Spiritual Tourism segment, and a survey with 50 Brazilian spiritual 

travelers through Google Forms. In a second moment, for the case study, fieldwork, 

participant observation, and semi-structured interviews were carried out with 30 stakeholders 

and 10 spiritual travelers from Alto Paraíso. To process the information, content analysis was 

used through the IRAMUTEQ and MAXQDA software. As for the results, through the 

bibliometric study, 26 countries and 54 places/communities/practices/rituals were detected. In 

the exploratory research carried out with 50 Brazilian spiritual travelers, 30 countries were 

identified, 38 specific locations in the world, and 55 locations in Brazil. Among these places, 

many natural areas were cited, it is concluded that nature sustains spiritual health, while 

spiritual awareness sustains nature, through sustainable practices and environmental 

awareness, in this way, Spiritual Tourism has the potential to contribute to the sustainability 

of destinations. The spiritual territory of Alto Paraíso has many conflicts of interests, mystical 

legends, and the sacredness of the Cerrado runs through the collective imagination, the myth 

of untouched nature, an idyllic image of (Alto) Paraíso, of a therapeutic nature, where the 

occupied territory is consecrated, but not so protected, as agribusiness increasingly wants to 

invade. In total, 26 motivations of the spiritual travelers of Alto Paraíso were identified, being 

17 internal motivations and 9 external motivations. The most mentioned motivations were 
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contact with nature, well-being, peace of mind, transformation, personal growth, mental rest, 

self-knowledge, psychological balance, and connection with people who transmit knowledge. 

These travelers feel peace, welcome, and freedom, among other feelings that provide mental, 

emotional, and physical health in nature. They see God in an amorphous way, they believe 

that God is nature, that nature is sacred. For them, spirituality is something intrinsic in 

everyday life, but travel in nature provides teachings and new perspectives, contributing to the 

awakening of consciousness, a sense of uniqueness, and spiritual connection, connecting them 

with your interior. In the end, contributions and limitations of this dissertation were listed, as 

well as suggestions for future research. 

 

Keywords: Spiritual Tourism. Spirituality. Motivations. Alto Paraíso de Goiás.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Por experiência própria, viajando 32 países e 16 unidades federativas do Brasil, 

diversas vezes conheci viajantes com o propósito de autoconhecimento e/ou aprofundamento 

da espiritualidade, os quais nem mesmo queriam fazer os usuais passeios turísticos, tão pouco 

se consideravam turistas convencionais. Já outros aproveitavam a viagem para conhecer a 

cidade, mas não se esqueciam da sua intenção inicial da viagem. 

 Além do mais, me considero uma viajante em busca espiritual (do qual será abordado 

na presente dissertação como viajante espiritual). Realizei uma viagem pela Bolívia, Peru e 

Acre/Brasil, totalizando 5.500 quilômetros, 45 caronas e 33 abrigos. Foi um caminho 

espiritual e de aventuras, experienciei a essência sociocultural do turismo e da hospitalidade 

humana. Passei por experiências espirituais entre a Cordilheira dos Andes e a Floresta 

Amazônica, com a cultura andina e com a cultura indígena dos Huni Kuin Kaxinawá 

(BORGES et al., 2018). 

 Também vivenciei outras experiências espirituais Brasil a dentro e a fora, como: retiro 

de sagrado feminino em Goiás, vivências com o movimento rastafari na Jamaica, imersão de 

yoga na Itália, viagem sozinha pela Índia. Ademais, as viagens que faço, mesmo que seja uma 

viagem comum, sempre acabo me surpreendendo com os ensinamentos espirituais. Perdi as 

contas de quantas vezes fiz uma trilha ou acampamento na intenção de silêncio, escutar 

apenas os sons da natureza, aprender com a mata, fortificar o meu espírito. Todas experiências 

foram marcantes, porém, em algumas viagens presenciei muitos aspectos negativos do 

Turismo Espiritual, como a espiritualidade mercantil, e diversas vezes me senti enganada 

pelas abordagens. Tudo isso me instigou para pesquisar sobre essa área. 

 Além da minha experiência, também existem livros de viajantes dos quais relatam 

viagens em busca de autoconhecimento e/ou espiritualidade. Desde clássicos como “O 

Alquimista” (COELHO, 1947), uma história de autodescoberta, que combina espiritualidade, 

sabedoria e misticismo, até relatos mais recentes como o livro “Portas Abertas” de uma 

brasileira que viajou três meses na Europa se ressignificando e inspirando pessoas a 

repensarem valores pessoais (CAMPBELL, 2015); a dissertação “A transformação humana 

nas viagens: encontro de si e busca de ser”, da qual narra a experiência de três viajantes 

brasileiras sobre o processo de autoconhecimento (MANEZE, 2018); e o livro “Confissões de 

viajante” da brasileira que viajou por muitos meses pelo Brasil pois, segundo ela, sentia a 

necessidade de se conhecer, de ouvir a voz interior que queria falar com ela (RAMOS, 2019). 
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Segundo Guterres (2013), um número cada vez maior de pessoas está na tentativa de 

fugir do materialismo e da competitividade dos grandes centros urbanos. Esse público procura 

por destinos voltados à espiritualidade que inspirem paz e harmonia, e buscam por 

experiências diferentes em suas viagens, com objetivos que vão desde a renovação até o 

equilíbrio energético. Bandyopadhyay e Nair (2019) complementam este pensamento pois, de 

acordo com os autores, devido ao ritmo cada vez mais agitado de viver com altos níveis de 

estresse, estilos de vida individualistas e a perda de estruturas comunitárias tradicionais, a 

busca por um verdadeiro significado na vida tem se tornado um ponto importante no mundo 

atual.  

Para Trigo (2013), a viagem é uma tentativa de ampliar a consciência que temos do 

mundo e de nós mesmos, por meio dela conhecemos um pouco mais das culturas que o povoa, 

transportamos conhecimentos de nossa terra e voltamos com outros. Uma viagem é mais que 

geográfica, é um caminho para si, uma experiência única e individual. Liberdade, escolha, 

vontade e coragem são as vertentes básicas de uma viagem de autoconhecimento. O 

simbolismo da viagem refere-se à busca da luz, da verdade, da paz, da imortalidade, do 

encontro de um centro espiritual. Uma viagem é uma ruptura do cotidiano, um encontro com 

nossas expectativas e desejos, uma oportunidade para entendermos a vida e suas coisas 

misteriosas e fascinantes. O caminhar é uma experiência primordial que permite ao ser 

humano sair e libertar-se de algumas realidades e alcançar outras metas e áreas, especialmente 

no campo da espiritualidade (TRIGO, 2013). 

Nesse ínterim, o crescente interesse pela espiritualidade afetou uma série de serviços 

em todo o mundo, assim como o ramo do turismo (HAQ; JACKSON, 2009). O turismo em 

busca da espiritualidade e autoconhecimento vem sendo considerado uma das novas 

tendências do turismo há alguns anos (BRASIL, 2006; FIGUEIREDO, 2007; GUTERRES, 

2013). O Turismo Espiritual foi identificado pela Organização Mundial do Turismo (OMT) 

como um dos segmentos de viagens que está em crescimento (SKINNER; SOOMERS, 2019). 

Na última década, o número de turistas espirituais na Ásia e em todo o mundo 

aumentou rapidamente, por exemplo: na Tailândia o aumento foi de 54% de 2005 para 2015 

(SIRIRAT, 2019). Outro exemplo é a Índia, um local vendido como God´s Own Country (O 

próprio país de Deus), que atrai esse público (BANDYOPADHYAY; NAIR, 2019) por ser 

referência para o Turismo Espiritual, e as principais buscas no país são retiros, festivais de 

yoga, práticas tântricas, meditação e o vedanta (BASTOS, 2017; MCCARTNEY, 2019). 

Segundo Bastos (2017), esses viajantes tem um perfil do buscador, que viaja em função de 

um projeto de busca da espiritualidade, que valoriza o mundo espiritual em detrimento ao 
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material. Eles vão à Índia com a finalidade de encontrar sábios e gurus que possam lhe ensinar 

um meio de atingir a iluminação, a libertação ou o nirvana. E normalmente esse viajante 

costuma passar meses na Índia com o intuito de desenvolver sua espiritualidade.  

Bastos (2013) explica que o viajante em busca da espiritualidade possui uma certa 

rejeição de ser chamado de “turista”, assim como “religioso”. Por esse motivo, apesar da base 

teórica desta pesquisa ter sido sobre Turismo Espiritual e de alguns autores referenciarem 

turista espiritual, quando a autora dessa dissertação faz referência aos sujeitos que praticam 

esse tipo de turismo, optou por referenciá-los como viajantes espirituais, e não turistas 

espirituais. 

Outro exemplo de Turismo Espiritual é os Estados Unidos. O Arizona estima atrair 

560.000 turistas espirituais a cada ano (DUNTLEY, 2014). A cidade de Cusco, situada no alto 

dos Andes, centro-sul do Peru e antiga capital do império Inca, é considerada também como 

um centro magnético de energia espiritual, juntamente com outros locais planetários 

importantes, como Sedona, Stonehenge, Ilha de Páscoa e Himalaia tibetano (HILL, 2005). No 

Brasil, Honorato (2020) fala sobre a Amazônia e seu potencial da espiritualidade indígena, e 

como diversos viajantes buscam vivências espirituais nas aldeias. Afiune e Oliveira (2015) 

citam Alto Paraíso de Goiás na Chapada dos Veadeiros, um local que possui várias atrações 

turísticas esotéricas, tais como a aura mística que perpassa a sua localização, a exuberante 

natureza, a presença dos cristais de quartzo e os ideais de ambientalismo, considerada a 

pioneira do misticismo goiano. 

De acordo com Skinner e Soomers (2019), a abundância de elementos naturais tendem 

a atrair o público do Turismo Espiritual. Para Jaiswal e Duggal (2019), o ambiente natural é 

conhecido por estimular intensos efeitos emocionais que conduzem à experiências espirituais. 

Segundo Taylor (2001), há uma influência recíproca entre espiritualidade e movimentos 

ambientais, existem pessoas que encontram um significado e poder transformador na 

natureza. Para Fonseca (2005), o desafio da sustentabilidade ambiental e busca por uma vida 

mais próxima da dimensão espiritual, provocam deslocamentos humanos em muitas partes do 

mundo. Haq e Jackson (2009) afirmam que o Turismo Espiritual costuma ser praticado de 

uma forma experiencial na natureza. Sendo assim, surge a problemática da pesquisa: quais são 

as motivações dos viajantes em busca espiritual na natureza? Como é um tema amplo, 

decidiu-se fazer um estudo de caso sobre Alto Paraíso de Goiás. A estrutura do trabalho e os 

objetivos serão explicados na próxima seção. 
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2 OBJETIVOS 

 

A escolha de Alto Paraíso de Goiás foi por ser circundada de abundância natural. 

Segundo o ICMBio (2009), o entorno de Alto Paraíso é repleto de rios, cachoeiras, trilhas, 

travessias, mirantes e, além das belezas cênicas e do rápido desenvolvimento do turismo, o 

misticismo constitui um dos maiores fatores de atratividade do município. Salienta-se que a 

presente dissertação não é sobre o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), e sim 

sobre Alto Paraíso, inserida na Região Turística e na Microrregião da Chapada dos Veadeiros. 

O trabalho possui a seguinte estrutura: introdução, objetivos, métodos, três capítulos 

de discussão, conclusão, referências e apêndices. O objetivo geral da pesquisa é identificar as 

motivações de viajantes espirituais em Alto Paraíso de Goiás na Chapada dos Veadeiros. Os 

objetivos específicos são: (a) Caracterizar o segmento Turismo Espiritual, com base na 

realidade mundial e brasileira; (b) Identificar as relações entre o turismo, a espiritualidade e a 

natureza; (c) Entender as dimensões territoriais e espirituais de Alto Paraíso de Goiás. 

No primeiro capítulo de discussão “Relações entre o turismo, a espiritualidade e a 

natureza” é destrinchando sobre: a diferença entre Turismo Espiritual e Turismo Religioso; 

detalhes sobre o Turismo Espiritual (conceitos, motivações, estado da arte, locais a nível 

mundial e nacional), e a importância da natureza para a espiritualidade. Autores como Haq e 

Jackson (2009), Bastos (2013, 2017), Heidari et al. (2018), Tejedor (2019a, 2019b), Skinner e 

Soomers (2019), Dhamija (2020), Choe e O`Regan (2020) foram essenciais. 

No segundo capítulo “O território espiritual de Alto Paraíso de Goiás” foi realizado 

uma caracterização sobre o território e suas dimensões política, econômica, cultural e 

ambiental. Também foi elucidado sobre o potencial turístico do município; o histórico de 

grupos espirituais; desmistificação das lendas; percepções da pesquisadora; pontos positivos e 

negativos na visão dos stakeholders. Costa et al. (2015), ICMBio (2019, 2021), e Goiás 

Turismo (2019) contribuíram para entender as relações do território, turismo e espiritualidade.  

No capítulo 1 e 2 há uma mescla da teoria com os resultados, pois além do referencial 

teórico, também foi apresentado as respostas dos 50 viajantes espirituais brasileiros (capítulo 

1) e a opinião dos stakeholders de Alto Paraíso (capítulo 2). Enquanto o terceiro capítulo traz 

apenas os resultados das visões dos viajantes sobre as relações da espiritualidade com o viajar 

e com a natureza; as motivações internas e externas; pontos positivos e negativos; vivências, 

práticas, relatos de experiências; e as relações da pandemia com a espiritualidade. A seguir 

será explicitada a metodologia da pesquisa. 
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3 MÉTODOS 

 

Pesquisar sobre Turismo Espiritual é uma tentativa de contribuir com o fortalecimento 

do pensamento científico desse tema, proporcionando uma melhor visibilidade conceitual. A 

presente pesquisa foi de caráter qualitativo, a abordagem epistemológica utilizada foi da 

fenomenologia, da qual estuda a experiência humana. A descrição fenomenológica baseia-se 

na observação e na percepção do turismo como um fenômeno altamente dinâmico 

(PANOSSO NETTO; NECHAR, 2014). No Quadro 1 explica-se detalhadamente os 

procedimentos metodológicos para cada seção e subseção dos capítulos. 

 

Quadro 1 - Procedimentos metodológicos de cada capítulo 

Procedimentos metodológicos da dissertação 

 CAPÍTULO 1. RELAÇÕES ENTRE O TURISMO, A ESPIRITUALIDADE E A NATUREZA 

Turismo: viagens, viajar e viajantes Pesquisa bibliográfica 

Enfim, o que é espiritualidade? Pesquisa bibliográfica 

Diferença do Turismo Espiritual e Turismo Religioso Pesquisa bibliográfica 

Turismo Espiritual  Pesquisa bibliográfica 

Estado da arte sobre Turismo Espiritual Estudo bibliométrico 

Locais mundiais para a prática do Turismo Espiritual 

Estudo bibliométrico e pesquisa exploratória com 50 

viajantes espirituais brasileiros 

Locais brasileiros para a prática do Turismo Espiritual 

Pesquisa exploratória com 50 viajantes espirituais 

brasileiros 

Ecoespiritualidade: a importância da natureza para a 

espiritualidade e vice-versa Pesquisa bibliográfica 

CAPÍTULO 2. O TERRITÓRIO ESPIRITUAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 

Caracterização do território Pesquisa bibliográfica e entrevistas com stakeholders 

Turismo e os potenciais de Alto Paraíso de Goiás Pesquisa bibliográfica e entrevistas com stakeholders 

Desmistificando Alto Paraíso de Goiás, entre 

realidades e lendas místicas Pesquisa bibliográfica e entrevistas com stakeholders 

Percepções da pesquisadora em trabalho de campo e 

nas redes sociais 
Observação participante do trabalho de campo e redes 

sociais, pesquisa bibliográfica 

Pontos positivos e negativos do Turismo Espiritual Entrevistas com stakeholders 

CAPÍTULO 3. VIAJANTES ESPIRITUAIS EM ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 

Relações da espiritualidade com o viajar e com a 

natureza 

Entrevistas com 10 viajantes espirituais de Alto 

Paraíso de Goiás 

Motivações internas e externas da viagem 

Pontos positivos que motivam e pontos negativos que 

desmotivam 

Vivências, práticas e relatos de experiências 

Relações da pandemia com a espiritualidade 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 
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Os métodos da pesquisa resumidamente foram: pesquisa bibliográfica (fundamentando 

a discussão teórica, dados sobre turismo, espiritualidade, Turismo Espiritual e o território de 

Alto Paraíso) e pesquisa empírica exploratória (realizada por meio do estudo de caso, trabalho 

de campo, observação participante, e entrevistas semiestruturadas). Ou seja, foram utilizadas 

fontes primárias e secundárias (LAKATOS; MARCONI, 2010) como: mapas, gráficos e 

fotografias da autora (fontes primárias); e obras literárias e imprensa em geral, como: 

dissertações, teses, livros, materiais técnicos, sites e redes sociais (fontes secundárias).  

No capítulo 1, além da pesquisa bibliográfica, foi feito um estudo bibliométrico 

(QUEVEDO-SILVA et al., 2016) sobre o tema Turismo Espiritual. Foram utilizadas três 

bases de dados: A SciVerse Scopus, a Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e a 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). A Scopus oferece um 

panorama abrangente da produção de pesquisas do mundo (ELSEVIER, 2020). Já a Scielo 

(SCIELO, 2020) também pesquisa artigos em português e espanhol, diferente da Scopus que 

se limita ao idioma inglês. Como nem toda monografia é publicada como artigo, também foi 

utilizada a base de dados Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD, 2020). 

A busca nas bases de dados foi feita com os seguintes termos em 

inglês/espanhol/português: “Turismo Espiritual” ou “Turismo Místico” ou “Turismo 

Esotérico”, de forma isolada e combinados entre si. Não foi somente procurado pelo termo 

“Turismo Espiritual”, pelo fato de o Brasil utilizar o termo Turismo Místico-Esotérico. A 

busca por esses termos foi feita nos campos: “título do artigo”, “resumo” e “palavras-chave”. 

Inicialmente foram encontrados 119 trabalhos acadêmicos, os quais foram analisados pelos 

respectivos resumos. Nesta primeira análise, foram eliminados 27 trabalhos cujo foco era 

alguma religião, ficando 92 trabalhos (APÊNDICE A), sendo o mais antigo de 2004. O 

período dos trabalhos foi, portanto, de 2004 a junho de 2020. Desses 92 trabalhos, 82 são da 

Scopus, 5 da Scielo e 5 da BDTD.  

Após a pesquisa nas bases de dados, foram especificados a linha do tempo, os idiomas, 

os países e os locais que foram os objetos de estudos das pesquisas. Devido à quantidade de 

trabalhos encontrados, foi realizado um recorte, com a inclusão dos trabalhos mais recentes, 

de 2019 e 2020, totalizando em 27. Nestes, foi efetuada uma busca avançada à procura de 

algo em relação com a natureza, com o uso dos termos: “Natureza”, “Sustentável”, 

“Sustentabilidade”, “Meio Ambiente” e “Ambiental”. Dos 27 trabalhos, 10 faziam 

considerações relevantes sobre essa relação com a natureza, os quais foram analisados em 

maior detalhe. 
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 Para finalizar o estudo bibliométrico, foi realizada uma análise através do software 

IRAMUTEQ com todos os 92 trabalhos. Esse software evidencia aspectos importantes, por 

meio de sua análise de dados textuais, pois possibilita diversos tipos de amostras, por 

exemplo: a nuvem de palavras e a Classificação Hierárquica Descendente (CAMARGO; 

JUSTO, 2013). Nesta etapa, foram codificados todos os títulos, resumos e palavras-chave, 

com a criação de um corpus textual como referência para as análises. Para a nuvem de 

palavras foram selecionadas as palavras citadas mais do que dez vezes. Enquanto a 

Classificação Hierárquica Descendente utiliza o teste qui-quadrado (χ2), que detecta a força 

de associação entre as palavras e sua classe (SOUZA et al., 2018). As classes são geradas sem 

nomeação, mas é possível nomeá-las por meio de um documento chamado Typical Text 

Segments, que expõe as frases e palavras em destaque que mais representam cada uma das 

classes. A Figura 1 mostra o passo a passo do estudo bibliométrico. 

 

Figura 1 - Etapas do estudo bibliométrico

 
Fonte: elaborado pela autora (2021). 

  

Ainda no capítulo 1, para complementar o levantamento dos locais, foi realizada uma 

pesquisa exploratória com 50 viajantes espirituais brasileiros. Os dados foram coletados pela 

ferramenta Google Forms, por meio de um formulário semiestruturado com perguntas abertas 

e fechadas, com a parte inicial destinada à caracterização sociodemográfica e o restante 

focado no tema da pesquisa. Foi realizado o pré-teste do formulário também pelo Google 

Forms. Segundo Mota (2019), o Google Forms é uma forma de utilizar a tecnologia digital a 
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favor da pesquisa acadêmica, pois o formulário pode ser enviado via e-mail, ou por meio de 

um link, assim todos podem responder de qualquer lugar.    

Para alcançar esses viajantes o formulário foi amplamente divulgado nas redes sociais 

(Instagram/WhatsApp/Facebook). No Instagram foi publicado para o público em geral, no 

WhatsApp foi divulgado em grupos de viajantes, no Facebook a pesquisa foi publicada em 15 

grupos relacionados ao tema de viajantes, mas apenas sete grupos aceitaram a postagem. 

Junto com o formulário, foi enviado um texto explicativo sobre o que era o Turismo 

Espiritual, como forma de esclarecer a diferença do Turismo Religioso, e afunilar o perfil dos 

respondentes. O formulário permaneceu aberto para respostas durante uma semana, entre os 

dias 23/10/2020 a 30/10/2020.  

Dos 50 respondentes, 66% eram mulheres e 34% homens. Houve respondentes do 

Distrito Federal e de nove estados brasileiros (Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo). Além disso, houve 

resposta de uma brasileira residente em Portugal. A maior representatividade foi de 

respondentes com 19 a 29 anos, solteiros e pós-graduandos. Dentre as profissões, as mais 

representativas foram professores e empresários, 38% foram de diversas outras profissões, 

sendo assim, a diversidade dos respondentes foi alta. Apesar de todos permitirem o uso de 

suas respostas, optou-se por ocultar os nomes dos respondentes, e fez-se apenas um apanhado 

geral das respostas, sem identificação. 

Para os capítulos 2 e 3 foi realizado um estudo de caso sobre Alto Paraíso de Goiás. 

Segundo Marujo (2016), o estudo de caso permite que o investigador possa testar teorias 

existentes, observar, entender, analisar e descrever uma determinada situação real. Além da 

pesquisa bibliográfica sobre o local, foi realiza um trabalho de campo entre os dias 05/08 a 

22/08 de 2021, totalizando 18 dias. O trabalho de campo foi realizado em um momento mais 

seguro do quadro epidemiológico do município, quando 50% da população já estava 

vacinada, inclusive a pesquisadora, que também fez o teste PCR antes do campo, e testou 

negativo. Todos os cuidados e protocolos necessários foram adotados. 

No trabalho de campo foi utilizada a técnica de observação participante. De acordo 

com Rocha e Rocha (2013), a observação in loco permite identificar questões que são 

detectadas apenas com a imersão no ambiente e a proximidade das complexas inter-relações. 

A observação participante é uma forma do pesquisador entrar no “mundo” particular de quem 

integra a pesquisa, capturar a essência, já que os participantes estão agindo de forma natural e 

espontânea, e entender até mesmo comportamentos não expressos por meio das respostas.  
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Foram realizadas 10 entrevistas com viajantes espirituais de Alto Paraíso, porém a 

pesquisa não se limitou apenas com as entrevistas destes, pois um dos objetivos era entender 

as dimensões territoriais de Alto Paraíso. Assim sendo, foram realizadas 30 entrevistas com 

stakeholders locais, dos quais contribuíram na caracterização do local e opiniões sobre o 

Turismo Espiritual no território. Stakeholders são atores sociais, e podem ser de empresas, do 

governo ou da sociedade civil (SANTOS; CÂNDIDO, 2012). No total foram 40 entrevistas, 

porém, salienta-se que a maioria das entrevistas com os stakeholders foi realizada apenas com 

tópicos de interesse, guiando uma conversa informal, e outras com um questionário 

semiestruturado curto e objetivo com apenas 10 perguntas (APÊNDICE B), enquanto as 

entrevistas com os viajantes foram realizadas por meio de um questionário semiestruturado 

extenso (APÊNDICE C) com 23 perguntas majoritariamente abertas e subjetivas. Antes de 

aplicar os questionários, foi realizado o pré-teste. Os stakeholders foram classificados de S1 a 

S30, e os viajantes de V1 a V10 (Quadro 2).  

 

Quadro 2 - ID e ocupação dos entrevistados (continua) 
 

  ID OCUPAÇÃO 

S
T

A
K

E
H

O
L

D
E

R
S

 

S1 Comerciante 

S2 Presidente da Associação dos Veadeiros 

S3 Xamã 

S4 Terapeuta sonora e professora de yoga 

S5 Secretária de Turismo  

S6 Diretora da Escola Bona Espero 

S7 Condutora local  

S8 Comerciante 

S9 Comerciante 

S10 Gerente de enfermagem do hospital 

S11 Prefeito  

S12 Sargento da polícia militar 

S13 Comerciante 

S14 Presidente da Associação dos Terapeutas 

S15 Diretora do Educandário Humberto de Campos (CIFRATER) 

S16 Recepcionista de meio de hospedagem 

S17 Empresário de meio de hospedagem 

S18 Ex-membra de casa de Ayahuasca 

S19 Historiador 

S20 Xamã e artesão 

S21 Xamã 

 S22 Coordenadora de comunicação da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge 

 S23 Chefe do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros/ Analista Ambiental do ICMBio 
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Quadro 2 - ID e ocupação dos entrevistados (conclusão) 

 

  ID OCUPAÇÃO 

S
T

A
K

E
H

O
L

D
E

R
S

 S24 Condutor local e presidente da Associação SERVITUR 

S25 Secretária de Meio Ambiente 

S26 Chefe do Parque Estadual Águas do Paraíso e da APA do Pouso Alto 

S27 Diretor-presidente da COOPER Frutos do Paraíso 

S28 Mestre assistente em casa da Ayahuasca 

S29 Condutora local  

S30 Coordenadora do Projeto Geoparque Chapada dos Veadeiros 

V
IA

J
A

N
T

E
S

 

V1 Dentista 

V2 Condutor ambiental no Jalapão 

V3 Veterinária e recepcionista 

V4 Docente ensino superior e cientista 

V5 Estudante de direito 

V6 Radiologista e recepcionista 

V7 Professor de yoga 

V8 Professora estadual 

V9 Bióloga e terapeuta vibracional 

V10 Escrevente cartorária 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

Optou-se em ocultar os nomes, deixando apenas as ocupações mencionadas pelos 

entrevistados. Algo interessante a se destacar é que entre os 30 entrevistados stakeholders, 

apenas três eram do estado de Goiás (sendo dois desses alto-paraisenses), e todos os outros 27 

entrevistados eram de outro estado brasileiro. Esse fato evidencia a pouca representatividade 

dos nativos frente aos cargos de gestão. Em relação aos entrevistados viajantes, entre os dez, 

cinco eram de outra cidade do estado de Goiás, enquanto os outros cinco eram de outras 

unidades federativas (DF, ES, RJ, SP, TO). Em relação à quantidade de entrevistados, ao 

passo que é uma pesquisa de abordagem qualitativa, considera-se que foi o suficiente para 

adquirir uma saturação dos resultados. Segundo Guest, Bunce e Johnson (2006), quando o 

objetivo da pesquisa é compreender percepções e experiências comuns entre um grupo de 

indivíduos relativamente homogêneos, seis a doze entrevistas são suficientes para atingir o 

almejado. 

 A abordagem das entrevistas foi de pesquisa não extrativista (BARBOSA, 2018), da 

qual faz uma reflexão a respeito da responsabilidade ética do trabalho de campo. O 

extrativismo segue a lógica do imperialismo, capitalismo, colonialismo e patriarcado, e 
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subjuga povos com recursos a serem explorados. O desafio da pesquisa não extrativista é de 

realizar investigação científica e produzir conhecimento crítico assumindo viver 

responsavelmente o compromisso de que a alternativa ao extrativismo é a reciprocidade 

profunda, o que implica um intercâmbio justo nas relações entre seres humanos, 

principalmente nas relações com os “sujeitos da pesquisa”. Ou seja, não é sobre extrair 

conhecimento e saberes dos sujeitos pesquisados, e sim aprender com eles, livre de 

abordagens arraigadas de preconceitos. (BARBOSA, 2018). 

As observações em campo foram registradas por meio de diário de campo, no qual 

foram feitas anotações relativas ao que foi observado ou ouvido. Também foram feitos 

registros por fotografias e filmagens (ROCHA; ROCHA, 2013). Os participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE D), e as entrevistas foram 

gravadas com permissão dos entrevistados. Não foi possível realizar todas as entrevistas in 

loco, assim sendo, 7 das 40 foram feitas via Google Meet, se estendendo até o dia 28/09/2021.  

As 40 entrevistas totalizaram em 1334 minutos (22h14min), e posteriormente foram 

realizadas as transcrições. A técnica de análise utilizada para o tratamento das informações foi 

a análise de conteúdo (BARDIN, 1977; LEITE, 2012), e foram percorridas as etapas (1) pré-

análise (leitura inicial chamada de leitura flutuante e preparação do material), (2) exploração 

do material (codificação na qual ocorre a transformação sistemática dos dados brutos em 

unidades de análise, e categorização no qual é feito o agrupamento de elementos com 

características semelhantes), e (3) tratamento dos resultados obtidos e interpretação 

(estabelecimento de quadros, gráficos, figuras e modelos). Para facilitar todas as etapas da 

análise de conteúdo, foi utilizado o MAXQDA, um software para análise de dados 

qualitativos, do qual contribui na organização das entrevistas, criação de códigos, categorias, 

e análises visuais com os resultados (MAXQDA, 2020).  

 A partir de uma verificação dos procedimentos metodológicos, percebe-se que a 

presente dissertação possui uma abordagem fenomenológica, de caráter qualitativo, baseado 

em pesquisa bibliográfica e exploratória, e utiliza a análise de conteúdo para tratamento das 

informações (por meio dos softwares IRAMUTEQ e MAXQDA). Os resultados serão 

exibidos nos próximos capítulos. Ressalta-se que a presente dissertação foi realizada sem 

apoio à pesquisa, sem financiamento e bolsa. Todos os custos envolvidos na pesquisa foram 

de responsabilidade da pesquisadora. 
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4 RELAÇÕES ENTRE O TURISMO, A ESPIRITUALIDADE E A NATUREZA 

 

Kesselring (2000) afirma que o conceito Natureza provém do latim “natura”, palavra 

relacionada a “nasci” que pode ser traduzida por “ser nato” (p. 154). O autor ainda discorre 

sobre a construção desse conceito desde a Antiguidade grega até o final do século XX. Para os 

gregos antigos, a natureza era vista como essência, o princípio de cada ser singular. A própria 

natureza é eterna, não foi criada e é imperecível (os processos são epicíclicos, tudo se repete 

eternamente), portanto não há um criador da natureza, pois ela é o princípio do que surge e 

desaparece. A natureza era vista como mito, de forma animista, o homem era visto como parte 

da natureza, parte da totalidade divina (KESSELRING, 2000). 

Em ruptura ao pensamento greco-romano de que nada existe fora da natureza, na 

Idade Média a visão ocidental cristã passa a ver a natureza divinizada (KESSELRING, 2000; 

SPRINGER, 2010). A natureza é obra divina, separada do mundo dos homens, e Deus 

existiria por si, sendo criador de todas as coisas e fundamento de suas existências, mas não faz 

parte do mundo, não reside dentro da natureza. Assim, acreditava-se que, o movimento dos 

astros era circular e geometricamente perfeito, reproduzindo a natureza de Deus e 

constituindo-se na própria essência divina. Com esse pensamento, mudou-se a imagem da 

natureza fora do Homem, assim como a imagem da natureza dentro do Homem 

(KESSELRING, 2000). 

Houve uma série de acontecimentos que marcaram a transição da Idade Média para a 

Idade Moderna, dos quais transformaram a relação do Homem com a natureza, como 

exemplo: “renascimento cultural, grandes navegações, os descobrimentos e consolidação do 

capitalismo como principal modo de produção” (SPRINGER, 2010, p. 163). Assim sendo, na 

Idade Média Deus era visto como criador fora da natureza e anterior à ela, e a Idade Moderna 

continua com esse pensamento, porém antes na Idade Média o Homem era visto dentro da 

natureza (criação de Deus), e na modernidade o Homem assume uma posição quase divina, 

externa à natureza, no qual domina-a para ser objeto da ciência e manipulação 

(KESSERLING, 2000). 

Os conceitos ficaram obsoletos com as descobertas astrofísicas. Com o 

recrudescimento do capitalismo, o mundo se apresenta enquanto produto e obra das atividades 

humanas, a natureza é vista como matéria e mãe do ser humano, origem e objeto de sua 

atividade criadora. Surge a dualidade homem-natureza no modo de produção capitalista, na 

qual o homem deve transcender sua alienação perante a natureza como alternativa de se criar 
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uma “sociedade sustentável” em meio a um modo de produção que contradiz os fundamentos 

ecológicos (BEDIM, 2010). 

Nesse ínterim, surge o mito da natureza intocada (ou mito do paraíso terrestre 

perdido), que é um mito próprio da sociedade urbana-industrial do qual idealiza nas áreas 

naturais protegidas uma forma de proteger o mundo selvagem, a natureza em estado 

primitivo, sem alteração humana (DIEGUES, 2001). Desdobra-se no mito de lugares 

paradisíacos apenas a serem reverenciados pelos homens, sendo considerado “o paraíso do 

turismo” ou “o paraíso perdido”, do qual atende à demanda das populações urbanas em visitar 

áreas naturais protegidas, pois buscam por imagens nostálgicas da natureza. E no fundo, tem-

se a presença idílica da natureza a elevar-nos ao retorno das nossas origens, ao reencontro 

com o “paraíso” perdido, de onde saímos e para onde ansiamos voltar (BEDIM, 2010). 

Portanto, o conceito de natureza infere significados subjetivos, produto das ideias 

humanas, influenciado pelo contexto histórico. Como diz Springer (2010), não existe uma 

verdade absoluta, e o conceito de natureza é o que os homens decidem, pois conceitos nada 

mais são do que uma construção humana. Não compete à esta pesquisa definir um conceito de 

natureza, mas ressalta-se que quando utilizado o termo nesta pesquisa, refere-se às áreas 

naturais com considerável vegetação conservada.   

Nesse capítulo será evidenciado as relações entre turismo, espiritualidade e natureza, 

ou seja, será esmiuçado os termos turismo e espiritualidade, realizado uma explicação da 

diferença entre Turismo Espiritual e Turismo Religioso, e destrinchando os detalhes do 

Turismo Espiritual (conceitos, motivações, estado da arte, locais a nível mundial e nacional). 

Por fim, aponta-se a importância da natureza para a espiritualidade.  

4.1 TURISMO: VIAGENS, VIAJAR E VIAJANTES 

 

Os conceitos de viagem e turismo vez ou outra são confundidos, principalmente na 

linguagem popular. A confusão é feita por razão, devido às similaridades dos significados. 

Porém, no âmbito científico alguns autores explicam as diferenças. Para Figueiredo e 

Ruschmann (2004), viajar significa “desprender-se, despojar-se do ruim, do insuportável da 

vida, estar em suspensão. O percurso, estado de viagem, simboliza um rito de passagem, em 

que o provisório está presente e o mundo, o cotidiano, fica em suspensão.” (p. 173). 

De acordo com Rieger (2014), na visão dos antropólogos, os seres humanos viajam 

desde que surgiram na Terra. Ou seja, a espécie humana sempre foi uma espécie em 

movimento, em busca de um novo lar, a fim de fugir de perseguição, ou simplesmente para 
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conhecer outros lugares. O mesmo autor cita as viagens relatadas nas escrituras, momento do 

qual as viagens era algo central para a fé. 

Segundo Trigo (2013), o primeiro relato de uma viagem de formação se encontra nos 

mitos babilônicos de Gilgamesh de 1900 a.C. Além desse relato, também há registros da 

Odisseia, conhecida por poemas “homéricos” e os relatos de viagens dos ousados e valentes, 

dos quais povoam o imaginário das civilizações desde os primórdios da história. Alguns 

exemplos são: “Abraão, Moisés, Marco Polo, Fernão de Magalhães, James Cook, Cristóvão 

Colombo, Alexander von Humboldt, Richard Francis Burton, Ernest Shakleton, Neil 

Armstrong.” (TRIGO, 2013, p. 10). 

Figueiredo e Ruschmann (2004) afirmam que o desejo de circulação, de mudança, de 

mobilidade é antigo. A viagem já estava presente, nas mais variadas formas, desde a 

Antiguidade e Idade Média, mas a partir do século XVI que se tornou uma prática cotidiana, 

devido aos pequenos deslocamentos internos na Europa, e em virtude das viagens de 

exploração chamadas de grandes navegações.  

Cisne e Gastal (2010) destacam três marcos históricos nas narrativas que buscam 

resgatar a História do Turismo: as peregrinações durante a Idade Média, que estavam distante 

do conceito de viagem por lazer, pois os peregrinos passavam dificuldades, pois normalmente 

eram migrações coletivas motivadas pelo medo da fome e dos invasores; o Grand Tour, que 

se insere no contexto da Renascença Italiana, eram viagens motivadas pela aprendizagem e 

aquisição de cultura, e também motivou as viagens mercantis. Além disso, o Grand Tour teria 

se originado no século XIV, quando jovens da nobreza e da classe média inglesa abastada 

passaram a realizar viagens pelo continente europeu, por cerca de dois anos, para completar 

sua educação e ganhar experiência pessoal; e a figura de Thomas Cook, uma figura 

hegemônica na historiografia do Turismo, sendo apontado por alguns como “Pai do Turismo”, 

pois fundou a primeira agência de viagem. 

O Grand Tour é apontado então como o marco para o surgimento da palavra 

“Turismo” (CISNE; GASTAL, 2010). Moesch (2005) explica que o primeiro registro da 

palavra Turismo pode ser encontrado em 1800 no Pequeno Dicionário de Inglês Oxford, com 

o significado “Turismo: a teoria e prática de viajar, deslocar-se por lazer. Uso, depredação.” 

Mas a palavra Turismo possui a raiz tour e o sufixo ismo, sendo que a raiz tour que apareceu 

documentada antes, em 1760, na Inglaterra, vem da procedência latina tornus (torno) como 

substantivo, e tornare (redondear, tornear, girar) como verbo. Ou seja, remete a ideia de giro, 

de viagem circular, de volta ao ponto de partida. 
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As ideias de viagem e turismo foram sendo construídas ao longo dos anos na literatura 

e nos relatos. A viagem, e sua contraparte, o turismo, caracterizam-se hoje pela possibilidade 

de representarem o homem pós-moderno, pois o turismo nasceu no meio do século XIX, 

quando os países europeus, principalmente a Inglaterra, passavam por uma grande mudança, 

em razão do início do capitalismo industrial. O aparecimento de grandes indústrias foi um 

fator determinante do surgimento e da expansão da viagem turística, pois está ligado 

diretamente com a configuração das relações de trabalho no modo de produção capitalista, do 

qual o tempo passa a ser interpretado como uma dualidade: tempo de trabalho e tempo livre 

(FIGUEIREDO; RUSCHMANN, 2004). 

Nessa mesma linha de raciocínio, Tosqui (2007) explana que é complexo estabelecer 

exatamente o início da atividade turística em si, pois os relatos de viagens e deslocamentos 

humanos existem desde a Antiguidade. Mas afirma que o conceito de turismo surgiu com a 

modernidade, após a Revolução Industrial, e apenas na segunda metade do século XX o 

turismo surgiu como um fenômeno de massa.  

Com base nesses autores, infere-se que as viagens precedem ao turismo, pois desde a 

Antiguidade já aconteciam. Não é possível dizer exatamente quando o termo turismo surge, o 

que existe são registros nos dicionários e marcos históricos, ambos em uma visão 

eurocêntrica. Mas o principal marco é o advento da Revolução Industrial e o recrudescimento 

do capitalismo, do qual faz surgir o comércio das viagens, dito turismo. 

Ao mesmo tempo, houve críticas do modelo existencial da sociedade industrial, 

baseado no trabalho-moradia-lazer-viagens (KRIPPENDORF, 2009). Segundo o autor, as 

pessoas viajam porque não se sentem mais à vontade onde se encontram no cotidiano, seja no 

local de trabalho, seja onde moram. Uma sociedade industrial e consumista gera o estresse, o 

esgotamento físico e psíquico, o vazio interior e o tédio. O turismo vem então como uma 

alternativa de descanso, uma “fuga”, “antídoto à infelicidade”, como terapia da sociedade, 

como válvula que faz manter o funcionamento do mundo todos os dias. Se não existisse o 

turismo, seria necessário construir clínicas e sanatórios, para que o corpo humano se 

recuperasse do desgaste gerado pelo cotidiano enfadonho. Sendo assim, o turismo é um 

remédio, uma droga, que vicia, gera efeitos colaterais, ajuda a manter o corpo e a mente, 

alucina e até mata (KRIPPENDORF, 2009). 

Nesse ínterim, foram surgindo diversos estudiosos e teorias, na tentativa de 

sistematizar o turismo. A exemplo temos Leiper (1979), do qual conclui que o turismo é um 

sistema que envolve a viagem discricionária e a estada temporária de pessoas fora de seu local 

de residência habitual por uma ou mais noites, com exceção das viagens feitas com o objetivo 
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principal de obter remuneração. O turismo possui características de um sistema aberto e 

amplo, interagindo nos seguintes ambientes: físico, cultural, social, econômico, político e 

tecnológico. 

Para Guimarães (2002), atualmente pode-se entender que o turismo não está atrelado 

somente às viagens que tem como objetivo o lazer, como era considerado no passado, o 

turismo hoje é toda viagem de ida e volta em que se utiliza dos serviços e infraestrutura 

turística da localidade visitada. A exemplo disso, as viagens de negócios continuam 

representando uma parcela considerável do uso dos equipamentos turísticos. 

Não cabe à essa presente pesquisa falar minuciosamente sobre cada teórico que discute 

o sistema turístico, porém, em síntese, cita-se os principais sistemas apontados por Lohmann e 

Panosso Netto (2012): Sistema Turístico de Raymundo Cuervo; Sistema Turístico de Leiper; 

Modelo existencial na Sociedade Industrial de Jost Krippendorf; Modelo Interdisciplinar de 

Jafar Jafari; Sistema Turístico de Sérgio Molina; Sistema Turístico de Mário Beni, e a Teoria 

do Espaço Turístico de Roberto Boullón.  

Também podemos citar alguns teóricos que definem o conceito turismo, mencionados 

por Barretto (2001): Hermann von Schullern; Benscheidt; Walter Hunziker e Kurt Krapf; Luis 

Fernando Fuster; J.I. Arrillaga; Schwink, e Michele Troisi, sendo que estes dois últimos 

teóricos até mesmo associam o turismo aos motivos espirituais, dizendo que o turismo é um 

conjunto de viagens temporárias de pessoas, motivadas por necessidades de repouso, de cura, 

espirituais ou intelectuais. Ou seja, existem teóricos com diferentes abordagens. 

Quanto às abordagens, de acordo com Leiper (1979), existem três abordagens para o 

estudo do turismo, sendo elas: econômica, técnica e holística. A abordagem econômica é a 

que considera o turismo como uma indústria que envolve uma ampla seção transversal de 

atividades de componentes, incluindo o fornecimento de transporte, acomodação, recreação, 

alimentação e serviços afins. A abordagem técnica é a tentativa de monitorar as características 

e estatísticas dos mercados turísticos, são os marcos conceituais apresentados pela OMT, e no 

caso do Brasil, pelo Ministério do Turismo (MTur) e demais órgãos técnicos. Mas devido às 

múltiplas facetas do turismo, surgiu a abordagem holística, da qual tenta abarcar a essência do 

turismo, permitindo estudos interdisciplinares e multidisciplinares. 

 Considerando as abordagens propostas por Leiper (1979), explica-se que a presente 

dissertação utilizou uma abordagem técnica para a revisão de literatura sobre Turismo 

Espiritual, pelo fato que a busca por um segmento específico facilita encontrar materiais sobre 

o tema em um estudo bibliométrico, assim como contribui na compreensão sobre detalhes dos 

turistas. Porém, para o trabalho de campo e para as entrevistas, foi adotado uma abordagem 
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holística, considerando o turismo como um todo, e por esse motivo optou-se por utilizar não 

só os termos turismo e turista, mas também os termos viagem e viajantes. Essa escolha foi 

feita por respeito à alguns entrevistados, pois eles se consideravam como viajantes, não como 

turistas, preferiam dizer que estavam fazendo uma viagem e não turismo.  

Bastos (2013) também enfrentou a mesma situação em campo, segundo a autora, os 

viajantes sentiam uma certa rejeição à classificação de turista. Infere-se que tal 

comportamento se dá pelo fato que atualmente muitos associam o turismo somente à 

abordagem econômica. Figueiredo e Ruschmann (2004) levanta a hipótese de que as críticas 

ao turismo e ao turista são fruto de uma leitura preconceituosa das viagens de turismo de 

massa, por isso existe essa ideia de que o viajante é quem pratica ações verdadeiras, puras e 

busca o conhecimento, enquanto o turista seria um viajante apressado, superficial, fútil, 

vulgar, medíocre. Ou seja, muitos carregam o preconceito associando o turismo e turista 

apenas ao turismo de massa, esquecem que existe o turista consciente, assim como o turismo 

sustentável e humanizado.  

De certo modo, se um viajante usufrui da estrutura turística, ele é considerado um 

turista, até mesmo na revisão de literatura muitos autores se referem a esse público como 

turista espiritual. Mas para não confrontar com a forma que os entrevistados dessa presente 

pesquisa preferem ser chamados, o termo mais usado será viajante espiritual e o termo menos 

usado será turista espiritual. 

Para entender melhor sobre o que seria um viajante espiritual, na próxima seção será 

explicado primeiramente sobre o termo espiritualidade. Sabe-se que quando é usado o termo 

espiritualidade, associa-se esse termo somente às religiões. Sendo assim, questiona-se: o que é 

espiritualidade? Qual é a caracterização desse termo?  

4.2 ENFIM, O QUE É ESPIRITUALIDADE? 

 

O termo espiritualidade “é proveniente da palavra hebraica ‘ru’ah’, que é polissêmica, 

significando, ao mesmo tempo, hálito, vento, espírito, princípio vital, dentre outros” (SOUZA, 

2013, p. 130). Segundo o mesmo autor, o conceito de espiritualidade se desenvolveu na 

tradição cristã – e através dessa tradição chegou ao Ocidente, sendo ampliada para ser 

percebida em outras expressões filosóficas, culturais e religiosas.  

Com essa mudança, foi abandonada a concepção de que a espiritualidade era coisa de 

uma “elite” de celibatários monásticos, assim como a espiritualidade não é restrita a uma vida 

mística. O conceito foi alargado para incluir uma reflexão sobre os valores, as relações e os 
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estilos de vida e opções profundas das pessoas. Dessa forma, o termo espiritualidade foi 

ampliado para uma perspectiva ecumênica, chegando a abrigar, por meio do diálogo com 

outras expressões religiosas para além do cristianismo, uma perspectiva mais abrangente e 

não exclusivamente cristã (SOUZA, 2013). 

Caravita (2012) complementa que o termo espiritualidade surge em oposição à noção 

de religião, pois algumas pessoas enxergavam a religião como a institucionalização de 

crenças, e esta institucionalização, as regras, o controle do sagrado é o que devia ser 

combatido.  O termo religião tinha o velho sentido de religare, e o homem, uma vez 

desconectado de suas raízes divinas, necessitaria se ligar novamente com o divino. Porém, 

para muitos, o homem nunca se desconectou do divino. Não é necessário, ao verdadeiro 

místico, religar-se, já que ele sempre viveu em harmonia com esta consciência cósmica. 

Rautmann (2006) alega que a ampliação conceitual do termo espiritualidade é recente, 

se acentuou a partir da segunda metade do século XX. A utilização do termo espiritualidade 

“transbordou” as fronteiras das Igrejas, e passou a ser usada nas mais diversas áreas de 

conhecimento (cristã, ecumênica, libertadora, pentecostal, familiar, holística, laica, oriental, 

curativa, dos negócios, entre outros). 

De acordo com Rautmann (2006), existem algumas obras de maior destaque que 

sintetizam o tema da espiritualidade, ele cita as três obras mais conhecidas: a primeira é a obra 

Léxico de Espiritualidade, de 1973, do organizador Vladimir Thular, a obra explora os temas 

da espiritualidade de forma pluriforme e contemporânea, assim como não foi feita somente 

para cristãos, mas para não-cristãos e ateus também. A segunda obra é o Dicionário 

Enciclopédico da Espiritualidade, última versão de 1990, organizado por Ermanno Ancilli, a 

obra tem a intenção de trazer uma síntese ampla, articulada e acessível dos grandes temas de 

espiritualidade. Por fim, a terceira obra é o Novo Dicionário de Espiritualidade, última versão 

de 1889, organizado por Stefano de Fiores e Tullo Goffi, a obra procura englobar as diversas 

religiões e disciplinas, além disso, procura uma atualização da espiritualidade segundo as 

situações da vida. O mesmo autor traz um histórico de conceitos de diversos autores, com o 

intuito de atender a temática conceitual de espiritualidade, como demonstrado no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Conceitos de espiritualidade 
 

Autores Conceitos de espiritualidade 

Weiszflog 

(1998) 

1 Relativo ao espírito. 2 Incorpóreo. 3 Alegórico. 4 Místico. 5 Devoto: Vida Espiritual  

Rausch 

(2003)  

No passado o termo era associado à vida espiritual dos monges ou monjas, muitas vezes 

compreendido como vida interior. Atualmente existe uma amplitude e compreensões 

maiores. É utilizado, por exemplo, para descrever as diferentes maneiras que as pessoas 

experimentam o transcendente, inclusive para designar popularmente caminhos 

programáticos de autodesenvolvimento de capacidade interiores. 

Robert 

Solomon 

(2003) 

Para mim espiritualidade significa as paixões nobres e reflexivas da vida e uma vida vivida 

em conformidade com essas paixões e reflexões nobres. A espiritualidade abarca o amar, a 

confiança, a reverência e a sabedoria, bem como os aspectos mais terríveis da vida, a 

tragédia e a morte. […] Assim, quando tenho de resumir espiritualidade naturalizada numa 

única expressão, ela é: o amor reflexivo à vida. 

Claude Flipo 

(2003) 

Três dimensões da pessoa estão envolvidas no termo espiritualidade, são elas: a) a abertura 

da pessoa: comumente chamada de alma, toda pessoa possui uma dimensão que ultrapassa 

o corpo e o psiquismo. É a alma que abre a pessoa ao transcendente, que pode se expressar 

por um desejo, uma insatisfação, a busca pela inteligência, pela verdade, pelo sentido, pelo 

bem moral, pela felicidade; b) desenvolvimento da pessoa: estes anseios buscam se 

realizar através de um crescimento interior em torno do bem, da verdade e da felicidade. E 

é desta forma que se fala de via espiritual, de tradições, de iniciações; c) consentimento da 

pessoa: este desenvolvimento se realiza por meio de uma disponibilidade e uma acolhida 

de uma força interior, de uma energia que ultrapassa todas as possibilidades da pessoa. 

Pode-se denominar abandono, docilidade, entrega. 

Francisco 

Catão (2009) 

Conjunto das perspectivas e das atividades humanas voltadas para tudo que o ser humano 

busca como verdade, bem, beleza, justiça: realidades ou valores que estão no horizonte da 

vida humana, sustentam-na e se manifestam no dia a dia. 

André-

Comte 

Sponville 

(s.d.) 

Os ateus não tem menos espírito que os outros. Por que teriam menos espiritualidade? A 

vida espiritual não é sempre religiosa. O infinito, a eternidade e o absoluto não são 

transcendentes e sobrenaturais, são imanentes e naturais, são a própria natureza. Estamos 

dentro do infinito (o espaço), dentro da eternidade (o tempo), dentro do absoluto (o todo, 

ou seja, o conjunto de todas as relações o qual não poderia por definição ser relativo a 

qualquer outra coisa). 

Sam Harris 

(s.d.) 

É acessível a qualquer pessoa ter experiências espirituais sem estar vinculado a uma 

religião e mesmo crer em uma divindade. Porque transcendência e amor incondicional são 

algumas das experiências mais importantes que as pessoas têm em suas vidas. Mas a 

maioria delas interpreta esses episódios pela lente da religião. Isso não faz sentido, porque 

cristãos, muçulmanos, judeus, budistas e ateus têm o mesmo tipo de experiências. Então 

sabemos que nenhuma dessas doutrinas religiosas incompatíveis pode ser a melhor 

explicação para seu significado. 

Von 

Balthasar 

(s.d.) 

Há três componentes para a espiritualidade humana: a) o espírito é movimento para o 

Absoluto: o espírito é o princípio unificador e dominante. O espírito torna-se dinamismo 

que busca a unidade, a elevação, a verdade da existência, a relação com o Absoluto; b) o 

espírito visa um serviço desinteressado: em segundo lugar o espírito deseja se realizar e 

transformar o mundo; c) o espírito é passividade: ou em outras palavras, se deixa mover 

pelo Espírito. Como o ser humano não pode tornar-se a si mesmo como norma absoluta, é 

necessário que o espírito humano se deixe conduzir pelo Espírito Absoluto. 

 

Fonte: Rautmann (2016), elaborado pela autora (2021). 

 

Constata-se que existem diversas reflexões sobre a espiritualidade, nas mais diversas 

áreas de conhecimento. Ao se falar de espiritualidade em forma abrangente não se faz ligação 

à uma tradição religiosa ou mesmo um conjunto de crenças. Espiritualidade para uns seria 

então um autodesenvolvimento, um crescimento interior na identificação com um ser ou uma 

dimensão superior, e para outros (como na espiritualidade ateia e espiritualidade cética) a 
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espiritualidade é uma expansão do próprio ser, uma evolução das capacidades intelectuais, 

afetivas ou relacionais (RAUTMANN, 2016). 

Além disso, de acordo com os autores do Quadro 3, a espiritualidade está inserida nas 

atividades humanas do cotidiano, espiritualidade é o amor reflexivo à vida, é o amor 

incondicional. O Absoluto (o todo, do qual alguns creiam ser Deus), o infinito (o espaço) e a 

eternidade (o tempo) não são transcendentes e sobrenaturais, e sim são naturais, são a própria 

natureza. Todas pessoas possuem um espírito e um corpo, e o espírito tende a buscar um 

crescimento interior e uma relação com o Absoluto, então a espiritualidade está acessível à 

qualquer pessoa, mesmo se não crer em uma religião e em uma divindade. A espiritualidade é, 

portanto, um termo amplo e abrange diversas correntes de pensamento, algumas dessas 

correntes são religiosas, mas outras são irreligiosas, e até mesmo ateias. Puchalski et al. 

(2014) fizeram um estudo sobre o termo espiritualidade e chegaram no seguinte consenso: 

 

 Espiritualidade é um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade através do qual 

as pessoas buscam sentido último, propósito, e transcendência, e experienciam a 

relação consigo mesmas, com a família, com outros, com a comunidade, a 

sociedade, a natureza e o significante ou sagrado. A espiritualidade é manifesta 

através de crenças, valores, tradições e práticas. (PUCHALSKI et al., 2014, p. 646, 

tradução nossa) 

 

Caravita (2012) reitera que a espiritualidade se manifesta de distintas formas em cada 

um, ao mesmo tempo utiliza a expressão “somos todos um”, com o argumento de que a 

concepção de vida, imanente a todos os seres (naturais e espirituais), leva não somente à 

dissolução do indivíduo como também resulta no rompimento dos divisores: natureza e 

cultura; corpo, mente e espírito; teoria e prática; ciência e espiritualidade. 

Souza (2013) conclui que associar a espiritualidade exclusivamente às religiões ou ao 

espírito e desvinculá-las da corporeidade e das lutas sociopolíticas, transforma essa rica 

dimensão da existência humana em algo limitado e restritivo. Da mesma forma, associá-la 

apenas a práticas como meditação, oração e silêncio, a vivências interiores restritas a alguns 

momentos e ambientes e não percebê-la na vida cotidiana da profissão e dos relacionamentos, 

empobrece-a. Brito (2020) também vai nessa linha de raciocínio, para ela, a espiritualidade 

não é apenas uma prática de pessoas em seus apartamentos meditando com os olhos fechados, 

assim como os ecologistas espirituais não estão apenas nas ecovilas, mas também atuando no 

campo político. Essas pessoas são inspiradas por sua autotransformação para se moverem no 

mundo em direção à ação social. Ela fala sobre a sacralidade da vida em suas formas 

mundanas, pois considera que a espiritualidade esta diluída no dia a dia, não é circunscrita aos 
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rituais nos templos, pois o espiritual está em toda parte, em tudo, em cada ação, em cada 

situação, e o sagrado está de fato em todos os lugares e imanente em cada momento de 

experiência. 

Baseado em todos esses autores que discutem sobre espiritualidade, infere-se então 

que o termo espiritualidade primeiramente foi utilizado em um contexto cristão, mas 

posteriormente o termo se expandiu, sem limitações ao contexto religioso. Espiritualidade 

ainda faz parte do propósito das religiões, mas também engloba as práticas místicas e 

alternativas, além do mais, espiritualidade está no cotidiano, no meio político, nas ações 

sociais, nas experiências. 

Bastos (2013) fez uma pesquisa sobre os viajantes em busca da espiritualidade na 

Índia, e destaca que os viajantes têm certa rejeição ao termo religião, não utilizam esta palavra 

em suas falas, mas sempre dizem que buscam o país por suas atrações místicas e espirituais, o 

que significa que eles não relacionam o conceito de religião ao de espiritualidade, pois os 

entendem como distintos. A mesma autora explica que há representações socialmente 

construídas sobre o Oriente e Ocidente, pois enquanto o Oriente é visto como místico, 

espiritualizado e evoluído, o Ocidente é visto de forma contrária, consumista. No Oriente a 

espiritualidade é vista como alternativa de paz mundial e prosperidade, enquanto no Ocidente 

a espiritualidade passou a ser uma alternativa da prática do cristianismo. Sendo assim, na 

próxima seção será discutido melhor a diferença do Turismo Espiritual e Turismo Religioso. 

4.3 DIFERENÇA DO TURISMO ESPIRITUAL E TURISMO RELIGIOSO 

 

É necessário entender a diferença entre Turismo Espiritual e Turismo Religioso, pois 

esses segmentos são passíveis de confusão (GAMBOA, 2016). A semelhança acontece porque 

espiritualidade é vista como sinônimo de religião, devido ao uso intercambiável das palavras 

"espiritual" e "religião" (DHAMIJA, 2020). 

Religião é um fenômeno cultural, comum de crenças e práticas, na busca de um 

objetivo espiritual (KINDERSLEY, 2013). Para um melhor entendimento sobre as religiões, o 

mesmo autor explica sobre as crenças primitivas (como exemplos: pawness, hupas, astecas, 

maias, quíchuas, aimarás, waraos, dogon, sami, boxímanes sans, baigas, crewongs, ainos, 

maioris, polinésios, tikopianos e aborígines australianos). Também discorre em ordem 

cronológica sobre as crenças milenares e clássicas (a partir de 3000 a.C.): o culto ao faraó no 

Egito antigo; os clãs celtas; a mitologia mesopotâmica, grega, romana e nórdica; o 

zoroastrismo; o taoismo; o jainismo; o confucionismo; o xintoísmo; os vikings. Finaliza com 
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as religiões modernas ainda disseminadas: hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo, 

islamismo, candomblé, vodum, movimento rastafári e diversas outras religiões sincréticas 

(KINDERSLEY, 2013).  

Sobre o ocidente, Santos e Santos (2016) destacam alguns lugares mais conhecidos de 

devoção e fé religiosa cristã: O caminho de Santiago de Compostela (Espanha), a devoção de 

Fátima (Portugal), a devoção à Nossa Senhora Caacupé (Paraguai), à Nossa Senhora de 

Lourdes (França), entre outros lugares internacionais, como Jerusalém e Vaticano. Abordam 

também exemplos, a nível nacional e estadual: 

 

No caso do Brasil, podemos citar a devoção a Padre Cícero em Juazeiro do Norte, 

no Nordeste Brasileiro; Círio de Nazaré, em Belém (Pará); as peregrinações de 

Nossa Senhora de Abadia, em Ituiutaba e Romaria (Minas Gerais); e o santuário de 

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na cidade de Aparecida, interior de São 

Paulo, considerada pelos católicos a padroeira do Brasil, tendo como ponto alto dos 

festejos o dia 12 de outubro – é o espaço religioso mais visitado do país. (SANTOS; 

SANTOS, 2016, p. 33). 

 

O MTur afirma que o Turismo Religioso se configura pelas atividades turísticas 

decorrentes da busca espiritual e da prática de religiões institucionalizadas (as afro-brasileiras, 

espíritas, protestantes, católicas e as de origem oriental), compostas de doutrinas, hierarquias, 

estruturas, templos, rituais e sacerdócio. Porém, há uma tendência pela busca de novas 

religiosidades ou nova espiritualidade, desvinculadas das religiões tradicionais, que se dá pela 

manifestação de crenças, rituais e práticas alternativas associadas ao misticismo e ao 

esoterismo (BRASIL, 2006). 

Isto posto, para caracterizar essa nova tendência pela busca da espiritualidade 

desvinculada de religiões, o MTur caracterizou as atividades turísticas decorrentes da busca 

da espiritualidade e autoconhecimento em práticas, crenças e rituais considerados alternativos 

como Turismo Místico-Esotérico (BRASIL, 2006), considerando que os deslocamentos para 

fins místicos e esotéricos são recortes do Turismo Cultural, pois estabelecem contato e 

vivenciam práticas, conhecimentos e estilos de vida, configurando um aspecto cultural 

diferenciado do destino turístico. “Dentre as atividades típicas do Turismo Místico-Esotérico 

pode-se citar as caminhadas de cunho espiritual e místico, as práticas de meditação e de 

energização, entre outras” (BRASIL, 2006, p. 17). 

Em termos de segmentação, nota-se que no Brasil este tipo de turismo é denominado 

de Turismo Místico-Esotérico (BRASIL, 2006), mas em uma perspectiva internacional é 

denominado de Turismo Espiritual (CHOE; REGAN, 2020; HAQ; JACKSON, 2009). A 
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designação escolhida para essa pesquisa foi o termo Turismo Espiritual, por abarcar a 

realidade internacional. 

Segundo Heidari et al. (2018), o Turismo Religioso pode ser definido como a visita a 

lugares sagrados para participar ou acompanhar cerimônias religiosas e a peregrinação, na 

forma de visitas ou atividades, para cumprir deveres religiosos na avaliação da compreensão 

do turismo. Já o Turismo Espiritual é mais abstrato, multifacetado e eclético, no qual os 

viajantes buscam significado, envolvimento e paz por meio de atividades, como exemplo, a 

meditação (HEIDARI et al., 2018).  

 Haq e Jackson (2009) explica que o Turismo Espiritual é quando se visita um lugar 

específico fora de seu ambiente habitual, com a intenção de crescimento espiritual, sem 

compulsão religiosa evidente, mas dentro do contexto Divino, independentemente do motivo 

principal para viajar. Choe e O’Regan (2020), afirmam que os turistas espirituais viajem com 

base em sua fé individual, livre de qualquer obrigação religiosa. Para Dhamija (2020), o 

Turismo Espiritual consiste na visita de lugares para explorar o significado da vida e alcançar 

a paz com a ajuda da autorrealização, bem como da transformação do eu, não sendo 

impulsionado por uma religião (DHAMIJA, 2020). 

Percebe-se então que a principal semelhança entre o Turismo Espiritual e o Turismo 

Religioso é que ambos envolvem a busca pela espiritualidade, entretanto, a principal diferença 

é que o Turismo Religioso está vinculado com alguma religião, enquanto o Turismo Espiritual 

não está vinculado à religião, e sim às buscas espirituais, por exemplo, a busca pelas práticas 

alternativas, das quais no Brasil são chamadas de mística-esotéricas. É necessário ressaltar 

que essa diferença é minuciosa, a segmentação é diferenciada no meio acadêmico e técnico, 

mas, na prática, muitos consideram o Turismo Religioso como se fosse uma vertente do 

Turismo Espiritual, ou vice-versa. Mas como a presente pesquisa está utilizando uma 

abordagem técnica para a revisão de literatura, e como também não está vinculada com 

alguma religião específica, optou-se por utilizar o termo Turismo Espiritual.  

Gamboa (2019) salienta que se deve ter o cuidado para não generalizar a experiência 

subjetiva dos turistas espirituais, pois assim como no turismo religioso há nuances na 

experiência da fé e da transcendência, no caso do Turismo Espiritual há uma multiplicidade 

de formas pelas quais ele é vivenciado, não sendo monolítico nem uniforme, mas se transmuta 

constantemente (GAMBOA, 2019). Sendo assim, na próxima seção cita-se uma gama de 

autores que explicam melhor sobre a subjetividade do Turismo Espiritual e suas motivações. 
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4.4 TURISMO ESPIRITUAL E SUAS MOTIVAÇÕES  

 

Diversos pesquisadores discutem sobre motivações de viagem. Krippendorf (2009) 

criou uma lista composta por motivações de viagem, sendo elas: Viajar é descansar e refazer-

se; compensar e integrar-se socialmente; fugir; comunicar-se; alargar o próprio horizonte; ser 

livre e independente; partir para a descoberta de si mesmo; ser feliz. Richards e Morril (2019) 

fala sobre as motivações dos viajantes millennials (também chamado de Geração Y), 

revelando quatro dimensões de motivação: relaxamento, exploração, desafio e socialização. 

Verificou-se também que as motivações variam de acordo com a idade e o destino, indicando 

que as motivações não são apenas individuais, mas também relacionadas ao contexto. 

Moyano et al. (2017) divide as variáveis de motivações em fatores motivacionais do 

tipo push e fatores motivacionais do tipo pull, proporcionando assim uma maior organização 

das respostas e um maior aprofundamento. Dann (1981) explica que a teoria da motivação 

“push and pull”, reflete o puxão destinacional em resposta ao empurrão motivacional. Os 

“push factors” (em português “fatores de empurrar”) refletem os fatores psicológicos do 

comportamento do turista como o desejo de fuga, relaxamento ou aventura (WU; PEARCE, 

2014), enquanto o “pull factors” (em português “fatores de puxar”) são considerados 

motivações externas, situacionais ou cognitivas, como atributos de destino e infraestrutura de 

lazer (DEVESA et al., 2010). Sendo assim, as pessoas viajam porque são empurradas por suas 

forças internas e puxadas pelas forças externas dos atributos de destino (CABER; 

ALBAYRAK, 2016). 

Como a presente dissertação objetiva entender as motivações espirituais do público 

estudado, decidiu-se então utilizar como uma das ferramentas a teoria da motivação push and 

pull. Mas antes disso, se fez necessário entender o que os autores diziam sobre as motivações 

do Turismo Espiritual. Skinner e Soomers (2019) salienta que é difícil delimitar o Turismo 

Espiritual, pois abrange uma ampla gama de motivações. Apesar da multiplicidade, alguns 

autores arriscam definir as motivações desse público.  

De acordo com Choe e O’Regan (2020), os turistas espirituais viajam para praticar a 

atenção plena, de modo a recarregar as baterias, viajam para resolução de problemas, para 

aumentar o bem-estar espiritual, a realização e satisfação espiritual, viajam para encontrar a si 

mesmo e passar por uma transformação. Choe e O’Regan (2020) ainda afirmam que os 

turistas espirituais escapam de sua rotina diária para espaços espirituais para trabalhar em seus 

problemas, ou se tornar pessoas melhores, enquanto simultaneamente conduzem à 

transformação própria e pessoal.  
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Para Sankar (2019), esses turistas buscam paz de espírito e satisfação espiritual. De 

acordo com Bandyopadhyay e Nair (2019), a motivação do turista espiritual representa um 

sentimento intenso: uma sensação de bem-aventurança interior e autorrealização. Segundo 

Goldouz e Ataie (2019), o objetivo do turista espiritual é a realização da unificação da 

humanidade pela paz e pela proteção da Terra, sendo assim, raça, nacionalidade, cultura, 

religião, e assim por diante, não são importantes. Portanto, de acordo com Gamboa (2019), 

nem todos os turistas espirituais buscam somente uma sensação de paz e harmonia, alguns são 

motivados pela curiosidade. 

Para Smith (2003), o turista espiritual está procurando um sentido autêntico de self em 

vez de uma criação exagerada ou temporária. O turista espiritual espera "encontrar" a si 

mesmo e confrontar ou abraçar aspectos de sua personalidade que pode ter ficado dormente. 

O próprio eu torna-se o objeto do olhar do viajante, ao invés de qualquer atração ou atividade. 

O mesmo autor complementa que muitos ocidentais buscam algum tipo de paz interior ou 

iluminação, diversas vezes por meio da filosofia oriental. Portanto, muitos turistas espirituais 

são viajantes independentes, pois eles possuem dificuldades em sua busca por uma 

experiência espiritual autêntica, podendo estar até mesmo vulneráveis aos falsos mestres 

tântricos e falsos sadhus (renunciantes dos bens materiais, homens considerados santos). 

Tejedor (2019a) elucida que o turista espiritual busca uma jornada espiritual, 

transcender a própria realidade e aprender com a sabedoria ancestral. Para isso, nos Andes 

alguns desses turistas se submetem a participar de rituais e cerimônias lideradas por um guia 

espiritual (uma espécie de xamã), experimentando outras realidades. Para o mesmo autor, o 

turista espiritual costuma ser “mente aberta”, não dogmático, receptivo principalmente aos 

aspectos considerados mais exóticos e extravagantes das culturas minoritárias, e com uma 

clara vocação de busca introspectiva, o que os leva a se interessar por diferentes tipos de 

“espiritualidade indígena” e experiências espirituais através de bebidas ritualísticas, como 

exemplos, o cacto San Pedro (conhecido como Wachuma, originário dos Andes) e a 

Ayahuasca (TEJEDOR, 2019b). 

De acordo com Homan (2011), a Ayahuasca, bebida enteógena endêmica da 

Amazônia, tem sido utilizada por povos indígenas por centenas de anos para uma ampla gama 

de propósitos. Recentemente, no entanto, esta bebida entrou na consciência ocidental, 

desencadeando um surto de turismo na região. O “Turismo de Ayahuasca”, também referido 

nos termos “Turismo Espiritual” é uma tendência emergente em toda a região amazônica 

envolvendo multidões de viajantes que vão à região atrás da bebida. 
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Sobre as bebidas ritualísticas, Taylor (2001) argumenta que experiências de 

espiritualidade na natureza são evocadas por práticas como montanhismo, rituais neo-

xamânicos e estados de consciência induzido por essas bebidas. Esse tipo de espiritualidade é 

frequentemente contestado, visto como inautêntico ou perigoso, mas apesar da diversidade 

significativa, há um senso de conexão e pertencimento à natureza (as vezes personificada 

como um poder transformador, senão transcendente) que une essas práticas espirituais.  

Winkelman (2005) levanta a questão se os ocidentais que procuram a experiência com 

a Ayahuasca podem ser caracterizados como "turistas de drogas" ou como pessoas que 

buscam oportunidades espirituais e terapêuticas. O autor entrevistou 16 viajantes que 

participaram de um retiro de Ayahuasca na Amazônia por 11 dias. A conclusão dele é que 

apesar da caracterização errônea como "Turismo de drogas", as principais motivações dos 

viajantes podem ser caracterizadas como: busca de relações espirituais e desenvolvimento 

espiritual pessoal; cura emocional; e o desenvolvimento de autoconsciência pessoal, incluindo 

contato com uma natureza sagrada, Deus, espíritos e plantas (WINKELMAN, 2005, p. 214).  

Segundo Caravita (2012), há uma grande discussão sobre o uso de substâncias 

alucinógenas dentro do movimento comunitário alternativo. E o termo nativo preferido para 

referir a essas bebidas é substâncias enteógenas (manifestação interior do divino), já que são 

substâncias usadas para fins rituais e não simplesmente para levar o “usuário” a uma 

“viagem”, a uma “loucura”. Sendo assim, optou-se por usar, quando necessário, o termo 

substâncias enteógenas. 

Salienta-se que a presente dissertação não é enfocada no dito Turismo de Ayahuasca, e 

sim no Turismo Espiritual como um todo. Sendo assim, considerando que no Brasil existem 

estudos que sistematizam o Turismo Religioso, mas sem a mesma ênfase no Turismo 

Espiritual, foi realizado um estudo com o objetivo de contextualizar o estado da arte sobre a 

produção científica acerca do Turismo Espiritual, com o intuito de contribuir para o 

fortalecimento do pensamento científico desse conceito. 

4.4.1 Estado da arte do Turismo Espiritual 

 

Na pesquisa realizada nas bases de dados foram selecionados 92 trabalhos na temática 

do Turismo Espiritual. Segue na Figura 2: (a) os idiomas dos trabalhos; (b) e a evolução da 

produção sobre o tema. Quanto aos idiomas, o inglês é utilizado na maioria dos trabalhos 

científicos, isso se deve ao fato que esse idioma é o mais influente no meio acadêmico, 

induzindo as publicações. Mas também houve três outros idiomas em destaque: o espanhol, 
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português e francês. Quanto à evolução da produção sobre o tema e à análise dos anos 

completos, o seu ponto máximo foi em 2019 com 21 trabalhos. Induz-se que apesar das 

viagens em busca da espiritualidade serem uma prática antiga, o aumento da discussão 

acadêmica sobre esse segmento é relativamente recente, havendo um crescimento acentuado 

após 2017.  

 

Figura 2 - Idiomas e linha do tempo dos 92 trabalhos científicos sobre Turismo Espiritual 
 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020), com os dados de 2004 a 2020 da Scopus, Scielo e BDTD.  

 

Os títulos dos 92 trabalhos são bastante diversificados, sendo esse segmento 

referenciado de diferentes formas (Figura 3). Turismo Espiritual é a forma mais utilizada, mas 

também foram utilizados outros termos, como exemplos: Turismo Místico-Esotérico 

(OLLER, 2013); Turismo Místico (TEJEDOR, 2019a); Turismo Esotérico (OLLER, 2013); 
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Turismo Místico-Espiritual (BASSET, 2012; TEJEDOR, 2019b); Turismo Místico Mágico 

(HUTNYK, 2004); Turismo da Nova Era (GÓMEZ-BARRIS, 2012); Turismo 

Transformacional (ROBLEDO; BATLE, 2017); Turismo Xamânico (HONORATO, 2020); 

Turismo de Peregrinação Pós-Moderna (LIOGIER, 2012; MOULIN-STOZEK, 2019; 

HODGE, 2018); Turismo de Ayahuasca (HOMAN, 2011); Turismo de Yoga (BOWERS, 

CHEER, 2017), e Turismo de Energia (GOLDOUZ; ATAIE, 2019).  

 

Figura 3 - Diferentes nomeações do Turismo Espiritual 
 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021), com os dados de 2004 a 2020 da Scopus, Scielo e BDTD.  

 

Sabe-se que cada cultura, povo e agrupamento humano se expressa de uma forma, 

entretanto, um grupo de termos consolidado evitaria a diversidade de nomes para referenciar 

ao mesmo segmento. Até mesmo Cheer, Belhassen e Kujawa (2017) discutem a relevância de 

uma estrutura conceitual desse segmento a nível mundial, do qual ajudaria a guiar o discurso 

acadêmico e a pesquisa (CHEER; BELHASSEN; KUJAWA, 2017).  

O termo Turismo de Peregrinação está acompanhado da palavra pós-moderna, pois 

normalmente a peregrinação é associada às romarias ou a turistas religiosos, mas nesses 

trabalhos em específicos, os autores trouxeram a dominação do Turismo de Peregrinação pós-

moderna (LIOGIER, 2012; HODGE, 2018), dando ênfase ao caminho espiritual do viajante. 

Um exemplo foi a famosa peregrinação do Santiago de Compostela, que segundo o autor 
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(MOULIN-STOZEK, 2019), é frequentemente entendida como um novo tipo de Turismo 

Espiritual, em vez de um renascimento da prática religiosa. Como esses trabalhos não davam 

foco para a religiosidade do caminho, mas sim para a espiritualidade, estes foram 

selecionados para o estado da arte de Turismo Espiritual. 

  Faz-se necessário explicar alguns termos mencionados na Figura 3, por exemplo, 

místico, esotérico e Nova Era. Marques (2015) explica que um indivíduo místico é alguém 

que vive em harmonia física, mental e espiritual. Segundo Massi (2015), o misticismo é o 

estado psíquico no qual o sujeito tem o sentimento de entrar em relação direta com Deus, mas 

é uma corrente que não se choca com nenhuma religião. Para Fonseca (2005), o termo 

esotérico consiste no conhecimento hermético reservado a um restrito grupo de uma 

instituição religiosa ou de uma ordem espiritual, seria então, um conhecimento secreto e 

oculto para a maioria. Siqueira (2003) explica o termo New Age (Nova Era): 

 

Um conglomerado de tendências que não teria textos sagrados ou líderes, nem 

organização fechada ou estrita, nem dogmas. Tratar-se-ia, segundo alguns autores, 

de mais uma sensibilidade espiritual, do que de um movimento espiritual 

estruturado. Expressaria atitude ou desejo de integração e harmonia, buscando 

articular o pessoal e o privado com o ecológico e o cósmico [...] Alguns métodos, 

técnicas e práticas muito diversas têm sido apontados na literatura como atividades 

que tendem a ser utilizadas pelas pessoas que apresentam alguma afinidade com o 

movimento New Age: métodos esotéricos (como astrologia e cartas do Tarot); 

práticas espirituais (Yoga, diferentes técnicas de meditação); medicina não-

convencional (homeopatia, iridologia) (SIQUEIRA, 2003, p. 19). 

 

 

De acordo com Oliveira e Afiune (2018), o termo Nova Era (ou Terceiro Milênio) 

além de se referir a novas tendências espiritualistas, filosóficas e estilos de vida, representa 

(para muitos grupos esotéricos) a Era de Aquário, uma Era astrológica. Porém, não há 

consenso entre os astrólogos sobre o exato ano inicial da Era de Aquário, não existe um marco 

definidor, apesar de muitos acreditarem que a mesma se inicia no atual milênio, sucedendo a 

Era passada, que seria a Era de Peixes. Assim sendo, seria uma Nova Era que representaria 

uma nova postura da humanidade frente à fraternidade universal, uma fase de descobertas e 

mudanças utópicas (OLIVEIRA; AFIUNE, 2018). 

Além das diversas nomeações da Figura 3, outro aspecto interessante é que nesses 92 

trabalhos o Turismo Espiritual também foi comparado com motivações parecidas a outros 

segmentos, como: Turismo Ético (BASSET, 2012; HONORATO, 2020), Turismo Indígena 

(BASSET, 2012), Turismo Cultural (CHAIGASSEM; TUNMING, 2019), e Turismo de Bem-

Estar (BUZINDE, 2020). No entanto, não foram colocados juntos com as diversas 

nomeações, pois estes já são segmentos consolidados, não se caracterizam como uma vertente 
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do Turismo Espiritual, mas sim com motivações parecidas, que dependem do propósito do 

viajante. O turismo ético/indígena/cultural está relacionado ao chamado Turismo de 

Ayahuasca, pois normalmente os viajantes buscam a bebida em comunidades de cultura 

indígena. 

Em relação ao Turismo de Bem-estar, Choe e O’Regan (2020) afirmam que o Turismo 

Espiritual é uma intervenção de bem-estar impulsionada pela sensação de que alguns aspectos 

da vida cotidiana precisam ser melhorados. Para Bandyopadhyay e Nair (2019), a 

espiritualidade está emergida na indústria de bem-estar.  De acordo com Quintela et al. 

(2016), em uma perspectiva holística, o Turismo Espiritual é uma das atividades que é 

classificada como Turismo de Bem-Estar. A mesma ideia foi reforçada pelas autoras Silva e 

Mayer (2021), complementando que em algumas literaturas, o Turismo de Bem-Estar também 

é chamado de Turismo de Saúde, envolvendo não só a saúde do corpo, mas também a mente e 

o espírito. 

Para finalizar a análise do estado da arte, foi utilizado o software IRAMUTEQ com os 

92 trabalhos. A primeira análise feita no software foi a nuvem de palavras, a qual mostra as 

principais palavras utilizadas em todos os trabalhos (Figura 4). A palavra de destaque foi 

“turismo”, seguida de “espiritual”, confirmando que essa palavra é mais utilizada no meio 

acadêmico internacional do que a “Místico-Esotérico”, que é utilizada no Brasil. A palavra 

“religioso” confirma a confusão desse segmento com o Turismo Religioso, pois ambos 

buscam a espiritualidade. Já a palavra “natureza” aparece no canto central direito, porém não 

destacada, inferindo que a relação do segmento com a natureza é algo intrínseco, mas não tão 

evidenciado. 
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Figura 4 - Nuvem de palavras sobre Turismo Espiritual 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020), com os dados de 2004 a 2020 da Scopus, Scielo e BDTD.  

  

A segunda análise realizada foi a Classificação Hierárquica Descendente (CHD), a 

qual separa o corpus textual em classes (Figura 5). Na classe 5, “Povos nativos”, são 

referenciados os indígenas, o xamanismo, a Ayahuasca, entre outros termos que são 

envolvidos às raízes do segmento Turismo Espiritual. O xamanismo é um termo do qual 

genericamente indica as práticas místicas de xamãs, porém, o neoxamanismo é um produto da 

modernidade, inserindo no xamanismo elementos não indígenas provenientes de diferentes 

lugares e contextos, podendo assim existir xamãs urbanos (PAIVA, 2015).  
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Figura 5 - CHD sobre Turismo Espiritual 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020), com os dados de 2004 a 2020 da Scopus, Scielo e BDTD.  

 

A classe 4, denominada “Racionalidade”, menciona aspectos racionais do segmento. 

Surgem assim os modelos, a pesquisa, a gestão e a estrutura de tal segmento. 

Concomitantemente à classe 4, a classe 3 é definida como “Transcendência”, pois se trata de 

questões da mente e meditação. As classes 4 e 3 complementam a ideia de fuga da rotina e 

racionalidade (BANDYOPADHYAY; NAIR 2019; GUTERRES, 2013), pois esses turistas 

buscam uma transformação pessoal, satisfação e crescimento espiritual, rumo à 

transcendência (CHOE; O’REGAN, 2020; SANKAR, 2019; HAQ; JACKSON, 2009). 

A classe 2 é denominada em “Espiritualidade” e a classe 1 em “Religiosidade”. Essas 

classes reafirmam a similaridade dos segmentos, pois ambos são baseados em uma busca 

espiritual, porém, devido à divisão das classes confirma-se a ideia de que são segmentos 

distintos (HEIDARI et al., 2018; GAMBOA, 2016; BRASIL, 2006). Na classe 2 aparece o 

yoga, o bem-estar e a transformação, enquanto a classe 1 aponta a peregrinação e as religiões. 



50 

Amanda Alves Borges 

 

Um aspecto interessante visto anteriormente é que alguns autores já discutem que em alguns 

casos da peregrinação pós-moderna não contêm evidências religiosas.  

Quando se trata de religiosidades são muitos os exemplos de lugares para a prática do 

Turismo Religioso, mas quando o assunto é sobre práticas espirituais alternativas, não se 

obtém a mesma facilidade para encontrar sobre os locais que oferecem essas práticas. Sendo 

assim, com a ajuda do estado da arte sobre o tema, foi feito um levantamento de locais a nível 

mundial, detalhado na próxima seção. 

4.4.2 Locais mundiais para a prática do Turismo Espiritual 

 

Acredita-se que existem “centros de energia” espalhados pelo mundo, e que esses 

locais são a principal motivação dos viajantes espirituais para recarregar/renovar suas energias 

(GAMBOA, 2019). Mas quais seriam esses locais?  

Com o intuito de realizar um levantamento dos locais a nível mundial para a prática do 

Turismo Espiritual, foram identificados os objetos de estudo dos 92 trabalhos científicos que 

foram encontrados no estudo bibliométrico. Dos 92 trabalhos, 67 destacaram o país, enquanto 

que os outros 25 trabalhos não apresentaram um recorte espacial geográfico, trabalhando com 

o tema de forma abrangente. A Figura 6 ilustra os países e a quantidade de vezes das quais 

foram mencionados. 
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Figura 6 – Mapa-múndi do Turismo Espiritual, segundo os 92 trabalhos científicos 
 

 
 

Fonte: elaborado por Natalia B. Mateus (2020), com os dados de 2004 a 2020 da Scopus, Scielo e BDTD.  

 

Dos 26 países mencionados, aqueles com maiores repetições foram a Índia (19 

trabalhos), Peru (7), Indonésia (5) e Brasil, Cazaquistão e Tailândia com 4 trabalhos cada. É 

necessário ressaltar que entre as plataformas Scopus e Scielo havia apenas um trabalho sobre 

o Brasil como um todo, apenas com a busca na BDTD que surgiram mais três trabalhos. Entre 

os 92 trabalhos gerais, alguns trabalhos são sobre todo o país, e 54 trabalhos também 

indicaram com precisão um local ou uma comunidade/prática/ritual estudado, como 

apresentado no Quadro 4. Alguns objetos de estudo se destacaram, como exemplo: templos, 

retiros de yoga e meditação, e outros foram citados apenas uma vez: comunidade, projeto, 

excursão, centro tântrico e a prática vedanta.  
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Quadro 4 - Locais mundiais do Turismo Espiritual, segundo os 92 trabalhos científicos (continua) 
 

Recorte geográfico Objeto de estudo 

Argentina Cidade San Marcos Sierras (Cordoba) 

Brasil 

Cidade Gama (Distrito Federal) 

Comunidade Vale do Amanhecer (Distrito Federal) 

Terra indígena do Rio Gregório (Aldeia Yawarani) 

Chile Cidade San Pedro de Atacama 

China Montanha Huashan 

Equador 
Região dos Andes (Indígenas de Saraguro)  

Uso ritualístico do Cacto San Pedro 

Espanha Caminho de Peregrinação Santiago de Compostela 

Estados Unidos Vila Lily no Estado de Nova York 

Europa Projeto Espírito Juventude 

Gabão Uso ritualístico da Planta Iboga 

Grécia Ilha de Corfu 

Guatemala Lago Atitlán 

Índia 

Cidade Rishikesh 

Cidade Tuticorin 

Cidade Kerala 

Cidade Varanasi 

Estado Maharashtra 

Cidade Kanchipuram 

Templo de Vaishno Devi 

Cidade Bodhgaya 

Cidade Pune 

Cidades Mathura e Vrindavan 

Centro Tântrico (Festival Ambubachi Mela) 

Retiro de Yoga 

Prática Vedanta 

Indonésia 

Ilha Bali 

Ilha de Java 

Cidade Ciberon na Ilha de Java 

Cidade Ubud 

Cidade Bogor 

Irã 
Sítio Arqueológico Soleyman 

Trono de Salomão 

Japão Caminho de Peregrinação Kumano Kodo 

México 

Cidade do México 

Reserva ecológica natural e cultural Wirikuta 

Uso ritualístico do Peyote 

Peru 

Cidade Cusco, Sítio Arqueológico Machupicchu 

Região Ucayali (Indígenas Shipibo) 

Vale Sagrado 

Pucallpa (Uso ritualístico da Planta Ayahuasca) 
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Quadro 4 - Locais mundiais do Turismo Espiritual, segundo os 92 trabalhos científicos (conclusão) 
 

Recorte geográfico Objeto de estudo 

Peru Andes (Indígenas Quechuas) 

Reino Unido Sítio Arqueológico Rollright Stones 

Romênia Mosteiros Romenos (Patrimônio da UNESCO) 

Rússia Cidade Ulyanovs 

Tailândia 

Cidade Chang Mai 

Cidade Nakhon Phanom 

Cidade Nong Khai 

Centros Internacionais de Meditação 

Uruguai Departamento Lavalleja 

              Amazônia Uso ritualístico da planta Ayahuasca e do Kambô 

Atlântida Excursão em busca de Atlântida 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020), com os dados de 2004 a 2020 da Scopus, Scielo e BDTD. 

 

Para levantamento dos locais mundiais, além do estudo bibliométrico, também foi 

realizado uma pesquisa com 50 viajantes espirituais. Nessa pesquisa com os 50 viajantes 

foram identificados 30 países, e 38 locais específicos no mundo. Entretanto, é importante 

ressaltar que as respostas são subjetivas, são lugares sugeridos pelos 50 respondentes, sendo 

assim, não abarca a realidade mundial e sim são respostas pessoais. Um ponto levantado pelos 

respondentes é que a espiritualidade não se separa do ser e a experiência espiritual pode ser 

desenvolvida em qualquer lugar, independentemente do local (meio urbano ou natural), visto 

que é uma conexão interior que transcende o espaço físico, não dependendo do deslocamento, 

pois o próprio existir é um ato constante de viajar.  

É evidente que a espiritualidade pode ser trabalhada em qualquer lugar, no entanto, 

alguns lugares específicos desenvolvem o Turismo Espiritual, realizando marketing turístico 

focado a esse público, ou até mesmo por meio de uma alegoria do espaço. Levando isso em 

consideração, ressalta-se que nem todos os lugares sugeridos pelos respondentes são locais 

que desenvolvem o Turismo Espiritual necessariamente, mas segundo eles, são lugares 

propícios e com potencial para o desenvolvimento.  

Na Figura 7 apresenta-se os 30 países mencionados e a quantidade de locais 

específicos dentro do país dos quais os respondentes destacaram. Os países mais mencionados 

e a quantidade de menções foram, respectivamente: Índia (25 vezes), Peru (21 vezes), México 

(9 vezes), Tailândia (8 vezes) e Egito (7 vezes). Os países Botsuana, China, Congo, Egito, 

Finlândia, Grécia, Jamaica, Marrocos, Nova Zelândia e Tibete não possuem quantidade 

porque não foi indicado um local específico, apenas foi mencionado o país.  
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Figura 7 – Mapa-múndi do Turismo Espiritual, segundo os 50 viajantes espirituais 
 

 
 

Fonte: elaborado por Natalia B. Mateus (2020), com os dados da autora coletados em 2021. 

 

 

  O país com maior quantidade de locais específicos foi o Brasil (55 locais), mas isso se 

deve ao fato do público-alvo ser composto por viajantes espirituais brasileiros e também por 

haver uma pergunta específica no formulário da pesquisa sobre locais no Brasil. Com exceção 

do Brasil, os países que mais apontaram locais específicos para a prática do Turismo 

Espiritual foram: Espanha, Índia, México e Peru (4 locais em cada país). Segue no Quadro 5 a 

relação dos locais específicos mundiais, sendo no total 38. 
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Quadro 5 - Locais mundiais do Turismo Espiritual, segundo os 50 viajantes espirituais 
 

País Qtd. por país Tipo Local 

África do Sul 1 Rota Panorâmica Three Rondavels 

Austrália 1 Município Byron Bay 

Chile 2 
Deserto Atacama 

Ilha Ilha de Páscoa 

Colômbia 2 
Município Cartagena 

Município Palomino 

Equador 1 Ilhas Galápagos 

Escócia 1 Trilha Highlands 

Espanha 4 

Município Belorado 

Trilha de Longo Curso Caminho de Santiago de Compostela 

Ilha Ilha de Tenerife 

Município Órgiva 

Estados Unidos 3 

Estado Colorado 

Estado Hawaii 

Município Salem 

Guatemala 1 Lago Atitlán 

Índia 4 

Centros de Retiros Ashram 

Município Nova Delhi 

Município Rishikesh 

Município Varanasi 

Indonésia 1 Ilha Bali 

Inglaterra 2 
Município Glastonbury 

Sítio Arqueológico Stonehenge 

Japão 1 Município Kyoto 

México 4 

Praia Akumal 

Ilha Isla Mujeres 

Praia Plays Paraiso 

Município Tepoztlán 

Nepal 1 Município  Kathmandu 

Peru 4 

Floresta Amazônia 

Sítio Arqueológico Machu Picchu 

Comunidade Refúgio Tikabamba 

Vale Vale Sagrado dos Incas 

Portugal 2 
Município Évora 

Município Lagos 

Tailândia 2 
Ilha Koh Phangan 

Município Pai 

Uruguai 1 Município Cabo Polônio 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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O destaque do oriente e da América, quanto ao oriente, corrobora com a ideia de 

Smith (2013) de que muitos ocidentais buscam algum tipo de paz interior ou iluminação por 

meio da filosofia oriental. Comparando os países mais mencionados pelo estudo bibliométrico 

e os países mais citados pelos 50 viajantes espirituais, verifica-se que a Índia e Peru se 

destacaram em ambas situações. No caso da Índia, os retiros, festivais de yoga, práticas 

tântricas, meditação e o vedanta são muito procurados (BASTOS, 2017), mas induz-se que 

esse destaque seja também pelo fato da Índia ser considerada um país referência para o 

Turismo Espiritual, vendida como “O próprio país de Deus” (BANDYOPADHYAY; NAIR, 

2019). No caso do Peru, para Hill (2005), o país destaca-se devido à antiga capital do império 

Inca.  

Dentre os locais, identifica-se municípios, estados, ilhas, rotas, desertos, trilhas de 

longo curso, retiros, sítio arqueológico, praias, floresta e vale. Devido à quantidade de locais 

específicos do Brasil, evidencia-se separadamente os locais brasileiros na próxima subseção.  

4.4.3 Locais brasileiros para a prática do Turismo Espiritual 

 

Através do estudo bibliométrico realizado sobre Turismo Espiritual, apenas três locais 

do Brasil foram mencionados (rever Quadro 4). Para conseguir maior conhecimento sobre a 

realidade brasileira foi questionado aos 50 viajantes espirituais brasileiros sobre esses locais, e 

eles citaram 55 locais específicos. No total, foram mencionados 16 estados e o Distrito 

Federal, representando uma média de 60% das regiões brasileiras. Segue na Figura 8 os 

estados mencionados e a quantidade de locais específicos para cada estado.  
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Figura 8 – Mapa brasileiro do Turismo Espiritual, segundo os 50 viajantes espirituais 
 

 
 

Fonte: elaborado por Natalia B. Mateus (2020), com os dados da autora. 

 

O estado com maior quantidade de locais específicos foi Goiás (11), seguido da Bahia 

(8) e Minas Gerais (6). A Chapada dos Veadeiros foi o maior destaque de Goiás (30 

menções), Chapada da Diamantina (6 menções) recebeu destaque na Bahia, e em Minas 

Gerais o destaque foi São Thomé das Letras (12 menções). A Amazônia também foi 

destacada pois foi mencionada 7 vezes. Segue no Quadro 6 os 55 locais especificados. 
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Quadro 6 - Locais brasileiros do Turismo Espiritual, segundo os 50 viajantes espirituais (continua) 
 

Estado Qtd.  Tipo Local 

AC 1 Município Feijó 

BA 8 

Parque Nacional Chapada diamantina (Vale do Capão) 

Município Cachoeira 

Circuito Caminho da Paz (no Município Amargosa) 

Distrito Igatu 

Município Itacaré 

Vila Morro de São Paulo 

Município Palmeiras 

Comunidade Piracanga 

CE 3 

Município Crato 

Município Juazeiro do Norte 

Centro de Meditação Osheanic 

DF 1 Cidade Brasíla (Ex.: Comunidade Vale do Amanhecer) 

ES 1 Circuito Caminho da Sabedoria 

GO 11 

Município Abadiânia 

Município Anápolis 

Trilha de longo curso Caminho de Cora Coralina (Corumbá a Cidade de Goiás) 

Parque Nacional Chapada dos Veadeiros (Município Alto Paraíso) 

Parque Nacional Chapada dos Veadeiros (Município Cavalcante) 

Município Cidade de Goiás 

Yoga Resort Paraíso dos Pândavas (Alto Paraíso) 

Município Inhumas 

Parque Parque Nacional das Emas (Chapadão do Céu) 

Município Pirenópolis (Cachoeiras e Mosteiro Eisho Ji) 

Parque Estadual Terra Ronca 

MA 1 Parque Nacional Chapada das Mesas 

MG 6 

Município Belo Horizonte 

Município Itapeva 

Distrito Monte Verde 

Município São Thomé das Letras e Varginha 

Parque Estadual Serra de Ibitipoca 

Distrito Serra do Cipó 

MS 1 Município Bonito 

MT 1 Município Chapada dos Guimarães 

PA 2 
Distrito Alter do Chão 

Ilha Maiandeua 

PB 1 Município Sumé 

PI 2 Parque Nacional Serra da Capivara 
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Quadro 6 - Locais brasileiros do Turismo Espiritual, segundo os 50 viajantes espirituais (conclusão) 
 

Estado Qtd. Tipo Local 

PI   Parque Nacional  Serra das Confusões 

RJ 3 

Município Armação dos Búzios 

Vila Trindade 

Vila Visconde de Mauá 

RS 4 

Circuito de Caminhada 

contemplativa Caminho das Corucacas (Carambá do Sul) 

Município Pelotas 

Comunidade Trinity no município Rolante 

Município Três Coroas 

SC 2 
Município Florianópolis (Ilha da magia) 

Município Pomerode 

SP 6 

Município Águas de Lindóia 

Município Cotia (Templo Zu Lai) 

Município Igaratá  

Município Peruíbe 

Circuito Rota da Luz (Mogi a Aparecida) 

Município 

São Bento do Sapucaí (Fazenda Lila na Serra da 

Mantiqueira) 

Amazônia 

  

Floresta 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Um ponto relevante é que nem todos explicaram o porquê de considerarem esses 

locais como propícios para a prática do Turismo Espiritual, sendo assim, supõe-se que alguns 

municípios foram mencionados simplesmente pelo fato de possuir uma comunidade que 

ofereça práticas ritualísticas alternativas. Entre os locais brasileiros para a prática de Turismo 

Espiritual estão municípios, circuitos, distritos, vilas, comunidades, centro de meditação, 

parques nacionais, parques estaduais, trilhas de longo curso e ilhas. Tendo em vista essa 

proximidade do Turismo Espiritual com as áreas naturais, na próxima subseção será 

destrinchado a importância da natureza para a espiritualidade. 

4.5 ECOESPIRITUALIDADE: A IMPORTÂNCIA DA NATUREZA PARA A 

ESPIRITUALIDADE 
 

Com o estudo bibliométrico sobre Turismo Espiritual e com a pesquisa com os 

viajantes espirituais, é notável que muitas áreas naturais foram citadas, como: Amazônia, 

terras indígenas, montanhas, região dos Andes, trilhas de peregrinação e trilhas de longo 
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curso, lagos, ilhas, sítios arqueológicos, parques nacionais, estaduais e até mesmo uma reserva 

ecológica natural. Também foi mencionado o uso ritualístico com o Kambô (também 

chamado de vacina do sapo, é um veneno raspado das costas de uma rã da Amazônia), a Iboga 

(uma planta africana), o Peyote (cacto nativo do México e do sudoeste dos Estados Unidos), a 

Ayahuasca e o Cacto San Pedro (esses já foram explicados anteriormente). 

Schultes e Hofmann (2006) no livro Las plantas de los Dioses (as plantas dos Deuses) 

explicam que as primeiras formas de vida na Terra foram de origem vegetal, e que as plantas 

foram a base de desenvolvimento do reino animal e do ser humano, e que ainda hoje é a fonte 

da energia química e vital, provendo nossa alimentação, vitaminas e medicamentos. Além 

disso, existem algumas plantas que oferecem uma relação mais íntima, pois possuem 

substâncias que podem influenciar nas profundidades da mente e espírito do ser humano. Os 

efeitos maravilhosos e inexplicáveis mostram a importância dessas plantas para culturas 

antigas de grupos nativos que conservaram a tradição da consagração (SCHULTES; 

HOFMANN, 2006). 

De acordo com Trigo (2013), elementos da natureza como florestas, desertos, geleiras, 

praias, montanhas, cavernas, lagos e rios, guardam o seu mistério no inconsciente das culturas 

e civilizações. O mesmo autor complementa “nem sempre apenas a objetividade científica é 

suficiente para transmitir as sensações contidas nessa natureza tão cercada de mistérios no 

passado” (TRIGO, 2013, p. 52). 

Segundo Figueiredo (2007), o viajante em busca da espiritualidade é considerado um 

“turista verde”. Isto é, um turista que não se configura como o tradicional “turista de massas”, 

e sim quer experimentar novas sensações e emoções autênticas, preferencialmente em contato 

mais direto com a natureza e as culturas locais, desejando realizar os principais requisitos de 

satisfação pessoal, sendo eles a dimensão ética, espiritual e ambiental. 

Isto posto, no intuito de compreender melhor a relação da natureza/espiritualidade, foi 

questionado aos 50 viajantes se a maioria das suas viagens em busca da espiritualidade 

costumam ser na natureza, 82% afirmaram que sim, enquanto 18% afirmaram que não. 

Segundo esses viajantes, a intenção é entender a natureza e todo o ciclo/energias envolvidos, 

celebrar a grandiosidade da natureza em suas diferentes manifestações, estar em contato e 

conectar com a natureza e a ancestralidade, contemplar a natureza através de uma trilha, 

observar a natureza em toda sua inteireza e pureza. 

Para uma melhor compreensão do porquê da motivação desses viajantes em estar na 

natureza, também foi questionando se eles consideram a natureza propícia para uma conexão 

espiritual. Apenas um respondente disse que não e não justificou o porquê de sua resposta, os 
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outros 98% consideram que sim, com certeza. Fazendo um apanhado das respostas, os 

viajantes consideram que não é possível imaginar conexão espiritual sem a natureza, e que a 

conexão mais pura com o campo espiritual está ligada diretamente com a natureza. Ainda 

dizem que a manifestação do sagrado é particularmente especial em ambientes naturais, pois 

são os locais mais aconchegantes para o encontro entre corpo, alma e espírito, proporcionando 

um reencontro do ser humano com a sua própria essência, natureza e espírito. 

Os viajantes complementam que na natureza se sentem completos e vivos por estarem 

em contato com a vegetação e os elementos (ar, água, terra, fogo). Também se sentem no 

momento presente, por exemplo em uma trilha, e é uma oportunidade de praticar o Mindful 

Walking, que é a forma chamada para quando se caminha com calma e alma em busca da 

atenção plena e interação total com o meio. A natureza é a expressão primária da vida, e 

quando alguém está aberto a receber os ensinamentos e observar os pequenos milagres da 

vida. 

Os respondentes consideram também que a conexão espiritual é algo muito singular 

(cada um tem sua maneira), e as áreas naturais não seriam a única forma de se conectar. Um 

ponto importante a se destacar, é que alguns acreditam que a natureza é a manifestação do 

divino, considerando que Deus é a natureza, sendo sinônimos. Alguns eram ateus, mas 

fizeram uma relação, dizendo que se fossem nomear algo sobre Deus, diria que é a natureza e 

o cosmos. Essa diferença de opiniões dos respondentes remete ao que Gamboa (2019) 

afirmou sobre o Turismo Espiritual haver nuances na experiência da fé e da transcendência. 

Assim como confirma o pensamento de Rautmann (2016), do qual explicou que a 

espiritualidade é ampla, abrangendo diversas correntes de pensamento, até mesmo os ateus, 

céticos e agnósticos.  

Considerando que o viajante espiritual tende a buscar a espiritualidade na natureza, 

indaga-se o motivo. Um estudo (PARK, 2010) foi feito no Japão com 280 participantes para 

avaliar os resultados do Shinrin-Yoku, ou chamado “banho de floresta”, prática da qual consiste 

em permanecer e/ou caminhar em florestas, afim de promover a saúde fisiológica e psicológica 

pela respiração das substâncias voláteis liberadas pelas árvores. O estudo avaliou sujeitos na 

floresta e na cidade, no momento inicial de visualização do ambiente e após caminhada. Os 

resultados mostram que os ambientes florestais promovem efeitos diferentes do que os 

ambientes da cidade, como exemplos: concentrações mais baixas de cortisol (redução de 

13,4% após a visualização, redução de 15,8% após a caminhada); menor taxa de pulso 

(redução de 6,0% após a visualização, redução de 3,9% após a caminhada); menor pressão 

arterial ( redução de 1,7% após a visualização, redução de 1,9% após a caminhada); maior 
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atividade do nervo parassimpático, do qual aumenta quando nos sentimos relaxados (aumento 

de 56,1% após a visualização, aumento de 102,0% depois da caminhada); e menor atividade 

do nervo simpático, do qual diminui quando estamos menos estressados (redução de 18,0% 

após a visualização; redução de 19,4% após a caminhada).  

Esse estudo forneceu informações valiosas sobre a relação entre as florestas e a saúde 

humana, evidenciando a relação da natureza com o bem-estar, explicando que as áreas 

naturais ajudam efetivamente a relaxar o corpo humano, pois os efeitos psicológicos de áreas 

florestais foram correlacionadas com os várias fatores ambientais da floresta (PARK et al., 

2010). Além disso, outros estudos (GASCON et al., 2018; MARSELLE et al., 2020) afirmam 

que os espaços verdes contribuem com a saúde mental, consequentemente, influenciam na 

melhora de quadros de ansiedade, depressão e estresse. Essa relação pode ser explicada pela 

redução da exposição à poluição do ar e ao ruído, pelo aumento da atividade física e do 

suporte social, e também pelo acesso visual de elementos da natureza (GASCON et al, 2018). 

Outro estudo foi feito sobre o Banho de floresta, mas dessa vez no Parque Nacional 

Chapada dos Veadeiros. A autora propôs uma experiência intitulada Natureza Terapêutica, 

contendo exercícios para imersão dos sentidos na floresta cerratense, em que envolve a 

experimentação e contato com a vegetação, água, sol, ar, terra, cristais, animais. A autora 

identificou que a imersão na natureza ensina e auxilia a manter o equilíbrio com os ciclos 

naturais da Terra, pois as pessoas passam a entender que cada ser completa o outro, que se faz 

necessário a presença de cada ser vivo para o sistema funcionar, assim respeitam e alcançam 

melhor qualidade de vida (SILVA, 2018). 

Brito (2020) faz uma relação da espiritualidade com a ecologia, enfatizando que a 

ordem transcendental do cosmos é parcialmente substituída por uma ordem imanente na qual 

a natureza e a Terra, com todos os seres vivos sempre entrelaçados em ecossistemas, são 

sacralizados. A autora chama esse fenômeno específico de sagrado imanente da natureza. Na 

mesma direção, Carvalho e Steil (2008) falam sobre a sacralização da natureza e a 

“naturalização do sagrado”, segundo elas, o anseio pela saúde tem se tornado a base de várias 

práticas ecológicas (como exemplo: caminhadas, montanhismo, trilhas, turismo ecológico, 

peregrinações, vivências, meditação, rituais xamânicos), e essas práticas evocam uma ascese 

ecológica, no sentido da internalização de sentimentos e procedimentos ecológicos que 

passam a ser vistos como a busca do sagrado. Os hábitos ecológicos de cuidado responsável 

para com o ambiente e a natureza passam então a ser uma filosofia de vida e uma experiência 

do sagrado, no sentido de que a reconexão com a natureza passa a fazer parte de um sistema 

de crenças ecológicas (CARVALHO; STEIL, 2018). 
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Kesserling (2000) afirma que a perda da relação com a natureza é uma das raízes 

espirituais da destruição da natureza. Fernandes-Pinto e Irving (2017) vai nessa linha de 

raciocínio, segundo as autoras, a visão de cisão e dicotomia entre sociedade e natureza, assim 

como a visão de dessacralização da natureza, é o que contribui para o processo contínuo de 

degradação e agravamento dos problemas socioambientais. 

Rodrigues (2017) usa o termo espiritualidade ecológica, elucidando que a diversidade 

do planeta Terra está comprometida devido todas as armas, bombas atômicas e químicas. A 

espiritualidade seria então uma forma de provocar reflexões em uma sociedade moderna-

líquida, na qual a vida não é respeitada. Pessoa e Andrade (2020) usam o termo 

Ecoespiritualidade, do qual preza primordialmente pelo cultivo do ambiente, o que implica na 

preocupação ecológica com a sustentabilidade da natureza, a educação ambiental e a 

sobrevivência do planeta, assim como implica um conjunto de práticas autoeducativas, uma 

forma de ascese no mundo, que visa o aperfeiçoamento pessoal por meio do cuidado do corpo 

por meio da alimentação saudável, de exercício físico, uso de terapias alternativas, meditação, 

dentre outras. 

Lopes (2010) também usa o termo Ecoespiritualidade. De acordo com a autora, o 

termo ecologia vem dos vocábulos gregos: eco (oikos = casa) e logia (vem de lógos e 

significa a capacidade de racionalização individual ou o princípio cósmico da organização e 

da beleza). Então, “ecologia é um estudo que possibilita uma forma racional de cuidar 

(economia) de nossa casa comum, que é o universo, o planeta Terra, nosso país, nossa cidade, 

de maneira a obter o bem-estar de todas as pessoas” (LOPES, 2010, p. 16). Assim sendo, 

Lopes (2010) explica que a ecoespiritualidade é a capacidade de contemplar o dinamismo 

misterioso da vida tentando perceber a inter-relação que existe entre a micro e a 

macrorrealidade. Uma contemplação que brota da descoberta de uma força misteriosa que 

recria continuamente a natureza, fazendo evoluir a consciência planetária. Segundo a autora, 

os seres humanos devem aprender a admirar a complexidade e a beleza do universo, assim 

como desenvolver uma cultura de cuidado, comenta: 

 

A nova espiritualidade, que chamamos de ecoespiritualidade, brota da experiência 

de contemplação e da observação atenta e crítica da vida diária na família, no 

trabalho, na comunidade, na sociedade. [...] Mais que nunca, chegamos à conclusão 

de que necessitamos aprender a conviver com os mais de seis bilhões de seres 

humanos que habitam o planeta Terra e com os outros dez bilhões de espécies que a 

compõem, na busca de viver a reciprocidade básica que garante a vida de todos os 

seres vivos em um desenvolvimento sustentável. Nossos fracassos na prática da 

nova consciência sobre o aquecimento global e de todas as questões ecológicas 

residem no fato de um total desconhecimento sobre o que o universo significa e 

representa para nós. 
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Precisamos aprender a admirar as mais sutis complexidades do universo, que inclui 

tanto os eventos do nosso momento presente, como os grandes eventos do passado e 

os eventos que ainda serão criados a partir da nossa postura proativa, que prevê o 

futuro, propõe e realiza ações em cadeia para impedir os desastres ecológicos, em 

vez de ficar apenas reagindo. (LOPES, 2010, p. 18-19). 

  

 Para Townsend et al. (2015), a conexão com a natureza sustenta a saúde espiritual, 

mas a saúde espiritual também sustenta as atitudes e o comportamento das pessoas em relação 

à natureza. Boff (2010) complementa a ideia da Ecoespiritualidade, reforçando que nós, os 

seres humanos, somos Terra que pensa, sente e ama. Somos filhos e filhas da Terra, viemos 

da Terra, voltaremos para a Terra, por isso que homem vem de húmus. Somos a Terra no seu 

momento de autorrealização e autoconsciência. Por esse motivo acredita-se que o ser humano 

precisa refazer a experiência espiritual de fusão orgânica com a Terra, a fim de recuperar suas 

raízes e experimentar sua própria identidade radical. O mesmo autor arremata: 

 

Somos formados com as mesmas energias, com os mesmos elementos físico-

químicos dentro da mesma rede de relações de tudo com tudo, que atuam há 15 

bilhões de anos, desde que o universo, dentro de uma incomensurável instabilidade 

(big-bang = inflação e explosão), emergiu na forma que hoje conhecemos. 

Conhecendo um pouco essa história do universo e da Terra, estamos conhecendo a 

nós mesmos e a nossa ancestralidade (BOFF, 2010, p. 74). 

 

Como visto, basicamente a ecoespiritualidade seria então uma consciência ecológica 

através da consciência espiritual. Com o intuito de destrinchar a relação da natureza com o 

Turismo Espiritual, foi elaborado um estudo específico. Com base no estado da arte realizado 

anteriormente sobre Turismo Espiritual, foram selecionados dez trabalhos (explicado na 

metodologia) que apontavam algo relevante sobre a relação da natureza com o Turismo 

Espiritual. Segue os apontamentos no Quadro 7. 
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Quadro 7 - Relações do conceito Turismo Espiritual com a natureza 
 

Autores Relação com a natureza 

Dhamija (2020) 

“O planejamento do Turismo Espiritual pode ajudar a superar essas situações desagradáveis, 

graças à promoção de um ambiente conveniente e agradável, de paz e relacionamentos 

individuais.” (p. 2348, tradução nossa). “ 

Quase todos os principais destinos do país passam por um período intenso, quando o número 

de Turistas Espirituais que os visitam cresce exponencialmente, alterando assim a demografia 

do lugar. (…) A situação torna-se alarmante, especialmente durante as monções, período 

caracterizado pela construção frequente de estradas e deslizamentos de terra. Assim, tais 

preocupações ambientais como deslizamentos de terra representam um efeito prejudicial no 

equilíbrio regional, levantando questões sobre o desenvolvimento desenfreado de um destino 

de Turismo Espiritual para saciar as demandas cada vez maiores dos viajantes espirituais.” (p. 

2349, tradução nossa).  

Honorato 

(2020) 

“A proposta ecológica e as bases de entendimento da “natureza” no movimento se fundem com 

a proposta de um princípio divino que preserva a vida em todas as suas dimensões” (p. 93, 

tradução nossa). 

Saparbayev et 

al. (2020) 

“Tendo em conta o aumento constante e rápido dos serviços turísticos, o seu forte impacto no 

meio ambiente, em todos os setores da economia e no bem-estar da sociedade, identificou a 

indústria do turismo como uma prioridade que afeta ativamente a economia de regiões inteiras 

do país”. (p. 2, tradução nossa) 

Goldouz e 

Ataie (2019) 

“Um dos propósitos do turismo é perceber a energia vital da Terra. Os Chakras Terrestres ou os 

locais sagrados são os locais onde essa energia pode ser experimentada. (…) Muitos viajantes 

visitam o local a cada ano para perceber a energia. (...) Esse tipo de viajante é pacífico e viaja 

em busca da cura e da proteção da Terra. O desenvolvimento desse tipo de turismo levará à paz 

e à sociabilidade mundial, além de melhorar a abordagem ambiental” (p. 571, tradução nossa). 

Hermawan et 

al. (2019) 

“O turismo, quando focado apenas no número de visitantes, vai ignorar a sustentabilidade dos 

destinos turísticos. Um dos impactos negativos do turismo, especialmente para o turismo de 

patrimônio, são os danos causados pelo excesso de capacidade” (p. 71, tradução nossa). “As 

atividades realizadas como um esforço para aumentar a atração turística às vezes exploram a 

natureza e outros ambientes sociais” (p. 72, tradução nossa). “O Turismo Espiritual contribui 

para a sustentabilidade do turismo patrimonial. Além disso, o turismo espiritual aumenta o 

intercâmbio e o desenvolvimento socioeconômico” (p. 73, tradução nossa). 

Jaiswal e 

Duggal (2019) 

“O ambiente natural é conhecido por estimular intensos efeitos emocionais que conduzem a 

experiências espirituais” (p. 210, tradução nossa). “A identidade espiritual em um contexto 

específico é vista como aquele que envolve a interação com as dimensões naturais, físicas, 

socioculturais, históricas e religiosas da paisagem” (p.211, tradução nossa).  

Sirirat (2019) 

 “O projeto de Turismo Espiritual para o desenvolvimento sustentável impactou positivamente 

o alcance dos objetivos de EE (educação ambiental) pelos grupos-alvo” (p. 108, tradução 

nossa). “Os participantes ganharam novos conhecimentos, consciência, atitudes e participação 

em relação às preocupações ambientais” (p. 97, tradução nossa). 

Skinner e 

Soomers 

(2019) 

“Os viajantes espirituais tendem a ter níveis de educação mais elevados do que outros tipos de 

turistas de bem-estar e a serem independentes, muitas vezes viajantes individuais” (p.25, 

tradução nossa). “A abundância de elementos naturais que tendem a tornar os destinos bem-

sucedidos em atrair viajantes espirituais, locais com litoral e belas paisagens.” (p.34, tradução 

nossa).  

Tejedor 

(2019a) 

“O ritual (...) invoca as energias do ‘Grande Criador’, ‘Pachamama’ e dos ‘espíritos da 

natureza” (p. 59, tradução nossa). “A energização cósmica anda de mãos dadas com terapias 

naturalistas, “rituais rápidos” para os viajantes, eles exalam harmonia, energia, sabedoria e 

outros “poderes cósmicos” (p. 66, tradução nossa). 

Tejedor 

(2019b) 

Para os indígenas “a saúde e doença dependeriam de uma relação harmônica ou não harmônica 

com a natureza” (p. 93, tradução nossa). “A medicina ancestral não considera apenas o elo 

harmônico entre o homem e a natureza, mas entre estes, ligados em comunidades (p. 99, 

tradução nossa). 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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Através dos conteúdos expostos no Quadro 7 foi possível entender melhor a relação 

do Turismo Espiritual com a natureza. Basicamente os autores afirmam que o Turismo 

Espiritual costuma ser praticado de uma forma experiencial na natureza (HAQ; JACKSON, 

2009). O ambiente natural é conhecido por estimular intensos efeitos emocionais que 

conduzem a experiências espirituais (JAISWAL; DUGGAL, 2019). E a abundância de 

elementos naturais tendem a tornar os destinos bem-sucedidos em atrair turistas espirituais 

(SKINNER; SOOMERS, 2019).  

Os povos nativos possuem uma visão animista da natureza, pois consideram que a 

natureza é composta por espíritos, a natureza como mãe (Pachamama) e Deus como Grande 

criador pai (TEJEDOR, 2019a). As substâncias enteógenas (também chamadas de plantas de 

poder) são consideradas benéficas para a saúde, sendo uma oportunidade divina de 

harmonizar o equilíbrio do homem e natureza, e um elo entre a própria comunidade 

(TEJEDOR, 2019b). Quanto às viagens à Amazônia para consagrar a Ayahuasca, os povos 

indígenas alertam em relação aos rituais rápidos, questionando a seriedade dos rituais e com 

verdadeira conexão com os espíritos da natureza (TEJEDOR, 2019a). 

O crescente número de turistas espirituais afeta não só a economia e a comunidade, 

como o meio ambiente e a demografia dos locais (DHAMIJA, 2020; SAPARBAYEV et al., 

2020). Sirirat (2019) atesta que o vertiginoso aumento do número de viajantes espirituais na 

Ásia e no mundo, atinge o meio ambiente e os estilos de vida da comunidade. Dhamija (2020) 

reitera que muitas vezes os residentes de locais considerados como sagrados reclamam que 

devido ao fluxo descontrolado de turistas espirituais ocorrem consequências vistas como 

negativas, como o aumento inesperado dos preços das mercadorias essenciais, do aluguel, da 

água, da eletricidade e do orçamento municipal. Em alguns casos, o custo de vida se torna tão 

insustentável que estes moradores culminam por se mudarem para outras localidades. 

Infere-se então, mas sem generalizar, que o viajante espiritual normalmente possui 

uma atitude comportamental baseada na sustentabilidade ambiental pois não visa a 

exploração, mas sim ações responsáveis (HONORATO, 2020). Caso haja planejamento, o 

Turismo Espiritual pode vir a contribuir para a sustentabilidade do turismo (HERMAWAN et 

al., 2019). Porém, o Turismo Espiritual explora a natureza quando foca apenas nos números 

de crescimento, ignorando seu desenvolvimento sustentável (HERMAWAN et al., 2019). 

Quando utilizada a educação ambiental nesse segmento, os resultados foram positivos, 

adquirindo maior conscientização dos participantes (SIRIRAT, 2019). 

Desta forma, mesmo que o viajante espiritual inclina-se a ter um nível mais alto de 

educação (SKINNER; SOOMERS, 2019), e mesmo que esses turistas preguem a paz e à 
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solidariedade em todo o mundo (GOLDOUZ; ATAIE, 2019), a concentração desses turistas 

em certos locais resulta no padrão do turismo de massa. Um dos impactos negativos do 

Turismo Espiritual, especialmente para o turismo de patrimônio, são os danos causados pelo 

excesso de capacidade (HERMAWAN et al., 2019). 

O Turismo Espiritual, no âmbito das tendências em turismo, vem então como uma das 

respostas possíveis para quem procura mais do que uma viagem convencional. Conclui-se que 

o Turismo Espiritual tem potencial para contribuir com a sustentabilidade do turismo e com a 

conservação da natureza quando praticado de forma adequada, sem grandes concentrações em 

um só local.  

Nessa seção vimos que a natureza é importante para a espiritualidade, e vice-versa. A 

natureza sustenta a saúde espiritual, enquanto a consciência espiritual sustenta a natureza, 

através de práticas sustentáveis, preocupação ambiental e cuidado com a natureza (o que por 

alguns autores é chamado por ecoespiritualidade). Também foi visto a relação do Turismo 

Espiritual com a natureza, segundo autores, a natureza estimula as experiências espirituais, e a 

abundância da natureza tende a atrair os viajantes espirituais. No próximo capítulo será 

verificado se essas afirmações se aplicam, fazendo um estudo de caso sobre Alto Paraíso de 

Goiás na Chapada dos Veadeiros. 
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5 O TERRITÓRIO ESPIRITUAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 

 

No levantamento de locais brasileiros para a prática do Turismo Espiritual, a Chapada 

dos Veadeiros foi o maior destaque do estado de Goiás, com 30 menções. De acordo com 

Afiune e Oliveira (2015), Alto Paraíso de Goiás na Chapada dos Veadeiros é a pioneira do 

misticismo no estado de Goiás. É um destino turístico muito procurado pela beleza da 

natureza, a aura mística, as agradáveis temperaturas, as trilhas e os animais em extinção. 

Sendo assim, a presente dissertação optou por fazer um estudo de caso do município Alto 

Paraíso de Goiás. 

Para compreender o local do estudo de caso, foi utilizada uma abordagem geográfica, 

utilizando o conceito de território como forma de análise. Haesbaerth (2009) explica que 

qualquer iniciativa no sentido de analisar a diversidade territorial consiste em reconhecer a 

relação particular-geral e singular-universal, de uma forma que o estudo de caso não seja 

simplesmente para corroborar uma visão geral, nem mesmo seja apenas um estudo específico 

que nada diz sobre relações sociais mais amplas. 

Santos (2006) explica que em um território há relações de poder e há existência de 

conflitos, um deles é a disputa entre o Estado e Mercado. Por um lado, as diversas empresas 

induzem aos seus próprios interesses, por outro as diversas escalas do poder público também 

concorrem por uma organização do território. O território como um todo se torna uma 

harmonia forçada entre lugares e agentes neles instalados, em função de uma inteligência 

maior, situada nos centros motores da informação. Mendonça (2021) complementa que no 

turismo as relações de poder também estão presentes, menciona o Estado (buscando aumentar 

a oferta turística e os indicadores socioeconômicos), o morador/empresário (visando aumento 

de emprego e renda, ao mesmo tempo receoso da influência externa da atividade turística), e 

também cita o turista (buscando conhecer novos locais e experiências). 

Em uma perspectiva latino-americana, Porto-Gonçalves (2014), defende que não há 

território que não comporte um processo histórico-político de apropriação protagonizado por 

grupos e/ou classes sociais, povos e etnias. O território seria então a natureza mais a cultura 

por meio das relações de poder, e o debate ambiental requer a explicitação das relações 

sociais e de poder que lhes são constitutivas. Haesbaerth (2009) resume o conceito território 

em três dimensões, sendo elas, política, econômica e cultural. Posteriormente o autor também 

fala sobre a dimensão natural, dando foco nas relações entre sociedade e natureza. 
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 Rosendahl (2005) vai na mesma linha de raciocínio, a autora fala sobre território com 

uma perspectiva geográfica para o estudo da religião, afirma que o território está presente nas 

dimensões: (a) dimensão econômica, que dá ênfase à mercantilização dos lugares e aos bens 

simbólicos que expressam a revelação do sagrado; (b) dimensão política, na qual os bens e 

serviços costumam ser concentrados nas mãos de um grupo de administradores do sagrado. 

Uma nova realidade envolve pessoas, objetos e lugares reconhecidos no imaginário coletivo 

como sacralizados, favorecendo a religiosidade cívica e o surgimento de pseudo-religiões, 

desencadeando o desencanto do sagrado, o abandono das práticas religiosas e também a 

diminuição do interesse pelo sagrado na busca de um sentido para a vida; e (c) dimensão do 

lugar, o conjunto de trabalhos realizados na perspectiva humanística da geografia focaliza as 

ligações que as pessoas desenvolvem com lugares sagrados, resultando em diversidade. As 

relações de poder hierárquico de uma comunidade sobre outra no território resultará em 

associação, dominação ou exclusão, dependendo das relações de poder e da política 

estabelecida no lugar. O território é ocupado, consagrado, protegido e reconhecido pela 

comunidade. 

Apesar da presente dissertação não dar foco para a religião, Rosendahl (2005) faz 

considerações pertinentes em relação ao sagrado. Nadais (2010) também fala sobre o turismo 

e os territórios da espiritualidade, para ela, o território abrange tanto a “componente natural, 

política, como social, uma vez que estes são elementos que organizam e moldam o território. 

Todos aqueles que viajam nos caminhos religiosos ou espirituais estabelecem contacto com 

este mesmo território e com seus elementos” (p. 15).  

Para Costa et al. (2015), o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, por ser um dos 

principais atrativos turísticos de natureza do Centro-Oeste brasileiro, exige uma abordagem 

que justifique o diferencial reflexivo e contribua para a elucidação das atuais intervenções 

sobre o referido território. Os autores acrescentam que os problemas urbanos justificam e 

impulsionam o desejo por uma fuga esporádica que leva as pessoas das maiores cidades 

brasileiras, em nome de tradições e da naturofília, para o interior do país, supostamente de 

natureza menos transformada, como é o caso da Chapada dos Veadeiros. 

Segundo o PTDRS (2011), na Chapada dos Veadeiros o “território possui riquíssimo 

potencial para o turismo e lazer a partir dos recursos naturais, culturais e místicos presentes 

nos municípios. Em todos são realizados muitos eventos, festas tradicionais em várias 

modalidades, culturais e religiosas” (p. 96). Quanto a Alto Paraíso de Goiás, “além das 

belezas cênicas e rápido desenvolvimento do turismo, impulsionado pelo PNCV, o misticismo 
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constitui um dos maiores fatores de atratividade do município” (ICMBIO, 2009, p. 127). No 

site da prefeitura de Alto Paraíso existe a seguinte mensagem inicial: 

 

No coração do Brasil existe este charmoso município do nordeste goiano, Alto 

Paraíso de Goiás que abriga o distrito de São Jorge, porta de entrada do Parque 

Nacional da Chapada dos Veadeiros. Portador do título da UNESCO de Patrimônio 

da Humanidade, Alto Paraíso de Goiás recebe turistas do mundo inteiro, alguns 

atraídos pela beleza do lugar, optam por viver no município que possui significante 

população flutuante. A diversidade cultural em meio a natureza, simplicidade e 

cenários exuberantes, fazem de Alto Paraíso de Goiás um lugar mágico com mais de 

120 cachoeiras catalogadas de diversos tamanhos e águas cristalinas de variadas 

cores. Lugar de ecoturismo e esportes para quem quer se aventurar. Lugar alto astral 

onde pulsa a espiritualidade para quem busca se interiorizar. Ou simplesmente, um 

lugar de paz e vivências de bem-estar para quem quer apenas descansar. O 

município acomoda uma charmosa rede de hotéis, pousadas e campings com 

capacidade de aproximadamente 3500 leitos. Será um imenso prazer recebê-lo! 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, 2021). 

  

É perceptível que a gestão do município dá foco tanto para a diversidade ambiental 

como para a diversidade cultural, e é visto como um local espiritual. Porém, questiona-se 

quais são as relações do território, turismo e espiritualidade em Alto Paraíso. Nesse capítulo 

inicialmente será feito uma caracterização, depois será destrinchado sobre os potenciais do 

turismo, o histórico do misticismo, lendas místicas, percepções do trabalho de campo e das 

redes sociais, pontos negativos e positivos segundo os stakeholders. 

5.1 “É UMA CIDADE PEQUENA E COSMOPOLITA AO MESMO TEMPO” - 

CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

Alto Paraíso de Goiás (comumente chamada de Alto Paraíso ou Alto) está localizada 

no bioma Cerrado, no Planalto Central brasileiro, na região administrativa Centro-Oeste, no 

estado de Goiás. Está a 230km de Brasília-DF e a 420 km de Goiânia-GO, as coordenadas 

geográficas do município são 14° 07' 58" Sul 47° 30' 36" Oeste. A altitude média da sede do 

município de Alto Paraíso de Goiás é de 1.232,60m, sendo também a cidade mais alta da 

Região Centro-Oeste do Brasil e do Planalto Central (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALTO PARAÍSO, 2021).  

Bertran (2000) explica que a história do Planalto Central é interminável, e pelas 

dimensões geológicas remonta, no mínimo, a 1 bilhão de anos. Complementa que no atual 

estágio das pesquisas de sua época, 12 mil anos é a mais antiga datação da presença do 

homem no Brasil Central. E pela escala arqueológica da povoação indígena pode retroceder a 

12 mil anos ou muito mais. Até 1982, haviam sido levantados no total noventa sítios de 
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grande antiguidade na região, abundantes de “petróglifos, inscrições em pedra. Os motivos 

são abstratos, predominantemente geométricos, geralmente obtidos por polimento nas rochas, 

com dimensões variadas e uma grande diversidade de formas”. (BERTRAN, 2000, p. 14). 

 De acordo com a Goiás Turismo (2019a), os primeiros registros de ocupação humana 

na região são de indígenas como os Cayapós, os Xavantes e os Guayazes. Depois vieram os 

bandeirantes em busca de minas de ouro e escravos foragidos, iniciando o ciclo da mineração 

nos arredores da região da Chapada dos Veadeiros, que levou ao surgimento de Cavalcante 

em 1740. Alto Paraíso de Goiás ainda não era um município e chamava-se Veadeiros, 

pertencendo a Cavalcante.  

Santos (2019) explica que em 1794 foi transferida para o arraial de Cavalcante a 

fundição de ouro, estima-se que nesse período aproximadamente 20 mil africanos foram 

escravizados juntamente com os seus descendentes. Atualmente em Cavalcante existe o 

quilombo Kalunga, abrangendo também os municípios de Teresina de Goiás, Monte Alegre 

de Goiás e a comunidade Mimoso. De acordo com Baiocchi (1995), a história do quilombo 

Kalunga remete a 1722 com a chegada do ciclo minerador na região, os bandeirantes 

Bartolomeu Bueno da Silva (o Anhanguera) e João Leite da Silva Ortiz implantaram as 

“Minas dos Goyazes” no cerrado, desencadeando um processo de povoamento na região. 

Com o declínio do ouro em 1806, o arraial de Cavalcante foi abandonado por alguns e 

outros iniciaram na prática de agricultura com o trigo, que passou a ser um dos maiores 

commodities exportados para os Estados Unidos. Veadeiros teve uma ascensão e trajetória 

lucrativa com safras recordes (SANTOS, 2019). A cultura do trigo1 realmente está 

intimamente ligada ao desenvolvimento desta região, em 1780 a região do entorno de 

Cavalcante já possuía quatro engenhos de trigo. Há notícias de que o trigo foi plantado pela 

primeira vez em Veadeiros na localidade denominada Moinho, ainda hoje existente, sendo 

essa designação dada por se constituir no primeiro local da Chapada onde foi construído um 

equipamento para produção de farinha de trigo. A produtividade expressiva foi mantida até 

1890, quando se defrontou com a falta de mão de obra provocada pela libertação dos escravos 

em função da Lei Áurea. A produção foi diminuindo até sua quase total extinção no início 

deste século. (ICMBIO, 2009). 

 
1  Cronistas, historiadores e viajantes ilustraram fartamente a documentação de referências a essa atividade 

agrícola na Chapada dos Veadeiros. Saint-Hilaire, em suas narrativas, referiu-se ao excelente pão que se fazia 

com a farinha de trigo de Cavalcante. George Gardner relata que recebeu de presente pãezinhos feitos de trigo 

produzido nas Terras Altas perto da cidade de Cavalcante. Johann Emanuel Pohl em “viagem ao interior do 

Brasil” até mesmo detalha o processo produtivo do trigo (LIMA, 2001). 
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Veadeiros, distrito de Cavalcante, foi criada pelo Decreto Lei Estadual nº 557, de 30 

de março de 1938 (ICMBIO, 2009). O local era uma fazenda, fundada por Francisco de 

Almeida em um pequeno núcleo de colonização. O nome veadeiros foi dado por causa do alto 

número de veados na região (GOIÁS TURISMO, 2019a). Segundo o ICMBio (2009), “o 

topônimo veadeiros se refere não propriamente ao veado, mas sim ao cachorro utilizado para 

farejar e perseguir o animal durante as caçadas” (p.87). Complementam que além da fazenda 

de Francisco de Almeida, as fazendas de Firmino de Almeida Salermo, José Pereira Barbosa e 

Manuel Caboclo foram geradoras do primeiro núcleo povoado na região, dando início ao 

processo de colonização com cultivo de frutas, milho, café e pecuária (ICMBIO, 2009). 

Na passagem do séc. XIX para o séc. XX muitos acontecimentos históricos ocorreram 

na região, como exemplo: a passagem da Comissão Cruls2 que mediu o Pouso Alto com 1676 

metros (considerado o ponto mais alto do Planalto Central), e a passagem da Coluna Prestes3 

em 1926 que passou em frente ao Jardim de Maytrea com 800 homens. Através de alianças 

políticas, em 1953 chega a emancipação de Veadeiros, que se desliga de Cavalcante e passa a 

ser um município. Em 12 de dezembro de 1953, pelo Decreto Estadual nº 808, ainda com o 

nome de Veadeiros, Alto Paraíso foi elevado à categoria de município, desmembrando-se de 

Cavalcante. Pela Lei Estadual 4.685 de 15 de outubro de 1963, passa a denominar-se Alto 

Paraíso de Goiás (ICMBIO, 2009). O nome Alto Paraíso de Goiás foi sugestão do vereador 

Dimas, devido sua fazenda chamada paraíso. Como a fazenda paraíso era de altitude mais 

baixa, colocaram Alto Paraíso (GOIÁS TURISMO, 2019a). 

Outros marcos históricos do município foram a criação da fazenda escola Bona Espero 

(baseada no esperantismo) em meados da década de 1950 e a criação da Cidade da 

Fraternidade - CIFRATER com o Educandário Humberto de Campos (baseada no 

kardecismo) em meados da década de 1960 (GOIÁS TURISMO, 2019a). Também 

contribuíram com o crescimento da região o novo ciclo econômico inaugurado pela política 

de Juscelino Kubitschek, centrado no Plano de Metas, na construção de Brasília4 e nos 

incentivos à formação de colônias agrícolas avançadas; e a criação do Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros, originalmente criado com o nome de Parque Nacional do Tocantins. 

(ICMBIO, 2009). O PNCV foi criado em 11 de janeiro de 1961, por meio do Decreto Federal 

 
2 Foi uma comissão formada em 1891 por 22 membros, chefiada pelo astrônomo Luiz Cruls, com o objetivo de 

delimitar a área onde deveria se estabelecer a nova Capital do Brasil (LIMA, 2001). 
3 Foi um movimento político feito por tenentistas, liderado por Luís Carlos Prestes, opondo-se ao Governo Artur 

Bernandes. Percorreram pelos sertões brasileiros, criticando o sistema eleitoral e pregando a modernização das 

Forças Armadas (LIMA, 2001). 
4 Em 21 de abril de 1960 foi inaugurada a nova sede da capital federal em Brasília, o sonho de Dom Bosco 

tornava-se realidade (LIMA, 2001). 
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nº 49.875, tinha inicialmente 625 mil hectares de área protegida. Desde sua criação o PNCV 

sofreu algumas alterações em sua área, mas desde o último decreto de 5 de junho de 2017 sua 

área de abrangência é de 240.611 hectares (ICMBIO, 2021). 

A marcha para o Oeste goiano (1940-1980) também foi um importante acontecimento 

histórico, pois deslocou para a região diversos fluxos migratórios. Em 1979 o Projeto Alto 

Paraíso (também chamado por alguns por Projeto Paraíso) foi implantado pelo Governo do 

Estado de Goiás dentro do Plano de Desenvolvimento Integrado, no mandato de Ary Valadão 

(ICMBIO, 2009). A ideia do Projeto Alto Paraíso era transformar a Chapada dos Veadeiros 

em pólo turístico e de produção e industrialização de frutas. Em 1982 veio a criação da GO 

239, em seguida veio a construção da pista de pouso do município. As obras foram 

paralisadas com a morte do executor do Projeto, Ary Ribeiro Valadão Filho, filho do então 

Governador Ary Ribeiro Valadão, idealizador do projeto. Atualmente uma estátua do Ary 

Valadão Filho encontra-se na entrada da cidade, em sua homenagem (GOIÁS TURISMO, 

2019a). 

Além do povoado Moinho, a Bona Espero e a Cidade da Fraternidade mencionados 

anteriormente, também faz parte da história de Alto Paraíso de Goiás a comunidade do Sertão, 

e alguns assentamentos da região, como exemplo, o Esusa, Dorcelina Folador e Silvio 

Rodrigues. Mas apenas São Jorge é considerado distrito de Alto Paraíso de Goiás. Segundo a 

Goiás Turismo (2019a), o distrito de São Jorge antigamente chamava-se povoado Baixa dos 

Veadeiros, pois ficava em um local de menor altitude do que Alto Paraíso. Recebeu o nome 

de São Jorge devido à forte crença no santo.   

Os primeiros registros sobre a existência do atual povoado de São Jorge indicam que o 

mesmo foi criado em 1912, sendo constituído inicialmente por um acampamento de 

garimpeiros. Existem vestígios de vários garimpos de cristal na Vila de São Jorge e na área 

atual do PNCV. No final da década de 1950, com a queda do valor do cristal e a construção de 

Brasília, houve um grande decréscimo populacional e os garimpos ficaram parados durante 

todo o governo Juscelino Kubitschek. Também com o desaparecimento dos compradores 

entre as décadas de 1980 e 1990, e o estabelecimento do uso público no PNCV, o grupo de 

pessoas dedicadas à atividade garimpeira passa a ser difamado e associado à destruição, 

transfigurando completamente os costumes e as fontes de renda das comunidades locais, das 

quais passaram a trabalhar com turismo, abrir pousadas, bares e restaurantes (ICMBIO, 2009). 

De acordo com Barbosa (2008), os “conquistadores paulistas, nordestinos, 

portugueses, índios e negros constituíram a base dos habitantes da Chapada dos Veadeiros. 

Uma mistura de etnias, interesses, usos e costumes, uma preciosa salada cultural” (p. 30). Ao 
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retomar a história da região é notório a diversidade cultural do município, como dizem alguns 

entrevistados, “é uma cidade pequena e cosmopolita ao mesmo tempo” (S2), “é eclética com 

muitas opções de culturas” (S16). A dimensão cultural do território está presente não só na 

história, como nos dias de hoje. Atualmente não existem indígenas no município, mas o 

povoado do Moinho foi reconhecido como remanescente de quilombo (FUNDAÇÃO 

CULTURAL PALMARES, 2015). Também há presença de Kalungas vindos de Cavalcante, 

presença dos assentados, e dos migrantes de todo Brasil e do mundo que passaram a ver Alto 

Paraíso de Goiás como casa. “A ampliação da diversidade cultural da cidade resultou na 

combinação do respeito às diferenças e a harmonia com a natureza, marcando o lugar com 

características únicas e originais” (GOIÁS TURISMO, 2019a, p. 6).  

Segundo Costa et al. (2015), em suma, os moradores poderiam ser agrupados da 

seguinte maneira: os Kalunga, os chegantes-do-garimpo e os empresários e empreendedores 

locais (que oscilam entre nativos e chegantes-do-turismo). Os chegantes-do-garimpo 

denominam os Kalunga nativos. Os chegantes-do-turismo tem os do garimpo como 

nativos, reconhecendo os Kalunga como mão de obra ao turismo emergente (chamados à 

cidade para a execução de serviços e atividades braçais, de base e pouco remunerados, na 

função de cozinheiros, arrumadeiras, lavadeiras, e serviços em geral). Kalunga nativos 

aparecem então como categoria social paradoxal quando o direito-a-terra e à natureza esvai-se 

no ser-dominado, em nova rede de relações e tensões. Há também aqueles que possuem 

residência no local, mas que não são categorizados nem como turistas esporádicos, nem como 

moradores, seriam turistas de segunda residência. E também há três categorias de turistas, o 

de menor renda e em contato direto com a natureza, o de maior renda e que espera o conforto 

frente à natureza e o que possui propriedade na Chapada. Sendo assim, infere-se com base em 

Costa et al. (2015) que apesar de todos integrarem o mesmo território, há uma divisão entre os 

moradores, fruto das desigualdades socioeconômicas. 

Segundo o último censo do IBGE (2010), a população de Alto Paraíso de Goiás é de 

6.885 pessoas, porém, estima-se que em 2021 seja de 7.751 pessoas. Para o Observatório do 

Mundo do Trabalho (2014), Alto Paraíso possui área de 2.593,90 km², 75,79% da população 

vive em área urbana, e 24,21% em área rural. O ICMBio (2009) explica que até a década de 

1980 Alto Paraíso de Goiás tinha uma população essencialmente rural, mas em um decênio 

teve sua situação de domicílio drasticamente modificada. Essa expansão urbana foi motivada 

não só pelo grande fluxo interno de migração campo-cidade, mas também pela imigração 

advinda dos municípios próximos e em menor grau, de cidade como Brasília, Goiânia e São 

Paulo.  
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Atualmente o estado de Goiás é dividido em dez regiões de planejamento, sendo uma 

delas o Nordeste Goiano (SEPLAN, 2006). Dentro do Nordeste Goiano existem vinte 

municípios divididos em duas microrregiões: Microrregião do Vão do Paranã, composta por 

doze municípios (OBSERVATÓRIO DO MUNDO DO TRABALHO, 2013) e a Microrregião 

da Chapada dos Veadeiros (Figura 9), composta por oito municípios, sendo integrantes: Alto 

Paraíso de Goiás, Campos Belos, Cavalcante, Colinas do Sul, Monte Alegre de Goiás, Nova 

Roma, São João D’Aliança e Teresina de Goiás (OBSERVATÓRIO DO MUNDO DO 

TRABALHO, 2014).  

 

Figura 9 - Microrregião da Chapada dos Veadeiros 
 

 

 

Fonte: CGMA (2015). 

 

Dos oito municípios que compõe a Microrregião da Chapada dos Veadeiros, apenas 

seis deles fazem parte da área de abrangência (240.611 hectares) do PNCV. Os seis 

municípios e os respectivos percentuais abrangidos pela Unidade de Conversação (UC) do 

PNCV são: Alto Paraíso de Goiás (34,40%), Cavalcante (31,43%), Nova Roma (30,25%), 

Teresina de Goiás (2,89%), São João da Aliança (1,00%), e Colinas do Sul (0,02%). A 

entrada do PNCV está localizada no distrito de São Jorge, do qual faz parte do município de 

Alto Paraíso de Goiás (ICMBIO, 2021). 
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Em agosto de 2021, o Delegado Waldir (PSL-GO) apresentou um Projeto de Decreto 

Legislativo (PDL) Nº338/2021 com o objetivo de sustar o último decreto de 2017 que 

ampliou o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, com a intenção de retornar para a área 

reduzida de 65,5 mil hectares. A justificativa do deputado é que “apesar de o Parque 

contribuir com a preservação ambiental, ressalta-se que o aumento desmedido de seu tamanho 

prejudica os agricultores da região” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2021, p. 1). Ainda hoje 

não houve uma resposta efetiva sobre o PDL Nº338/2021, a situação atual é aguardando 

despacho do Presidente.  

Tanto o PNCV, quanto todos os municípios da Microrregião da Chapada dos 

veadeiros estão inseridos no bioma Cerrado. É importante ressaltar que o Cerrado é um dos 

hotspots para a conservação da biodiversidade mundial por possuir espécies endêmicas e alto 

grau de ameaça. O Cerrado possui mais de 10.000 espécies de plantas, das quais 4.400 

espécies são endêmicas, o que representa 1,5% do total de espécies de planta do mundo. 

Outro critério para ser considerado um hotspot é ter perdido mais de 70% de vegetação 

primária, o Cerrado perdeu 80%. O Cerrado tinha 1.783.200 km² de extensão original de 

vegetação primária, agora tem somente 356.630 km² ou 20% do total original. Somente 

22.000 km², ou 6,2% do total, do Cerrado são de áreas protegidas, é o que possui menor área 

protegida dentre os 25 hotspots mundiais (MYERS et al., 2000).  

Segundo Silva (2018), o Cerrado é caracterizado como Floresta Invertida, em que 

possui árvores menores, mas com raízes bem maiores, com o objetivo de capturar e distribuir 

água nas profundezas dos aquíferos. O Cerrado é considerado pelo Ministério do Meio 

Ambiente a savana com maior riqueza em biodiversidade do planeta, porém é o segundo 

bioma brasileiro mais degradado, devido principalmente à exploração massiva do 

agronegócio, que ameaça a água e a biodiversidade do bioma, por meio de seus sistemas de 

monoculturas, pastos e uso de agrotóxicos. Além disso, atividades mineradoras, turísticas e a 

especulação imobiliária contribuem para esse cenário de degradação. Devido ao 

distanciamento do ser humano do saber tradicional empírico e da natureza, faz com que o 

meio natural seja visto como matéria-prima ou um local para relaxar da rotina estressante 

(SILVA, 2018). 

No intuito de conservação do bioma Cerrado, no âmbito do programa O Homem e a 

Biosfera, a UNESCO criou a Reserva da Biosfera do Cerrado Goyaz, que contém o Parque 

Estadual de Terra Ronca e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, além da Área de 

Proteção Ambiental (APA) de Pouso Alto e de um bom número de Reservas Particulares de 

Proteção Natural (RPPNs), das quais circurdam o PNCV. Também existe o Corredor 
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Ecológico do Cerrado Paranã-Pirineus, desenvolvido pelo IBAMA em parceria com o Japan 

International Cooperation Agency, que oferece assistência técnica e financeira. É um corredor 

de biodiversidade formado por um mosaico de Unidades de Conservação com uso pouco 

intensivo, o objetivo do Corredor é valorizar e estimular atividades econômicas que tenham 

sustentabilidade ambiental (SECIMA, 2016). 

O PNCV conta então com seis declarações de significância: (1) os processos 

geológicos são datados de cerca de 1,7 bilhão de anos; (2) é reconhecido como Patrimônio 

Mundial Natural pela UNESCO e coração da Reserva da Biosfera do Cerrado; (3) protege 

uma riqueza diferenciada da flora e fauna do Cerrado de altitude, incluindo espécies raras, 

ameaçadas e algumas recém descritas; (4) está inserido em uma região conhecida como berço 

das águas, protegendo áreas de aquíferos e centenas de nascentes que abastecem a bacia do 

Rio Tocantins-Araguaia, possuindo diversas cachoeiras, poços, rios e córregos locais; (5) 

detêm riqueza cultural e diversas expressões do conhecimento tradicional e contemporâneo, 

tais como manifestações religiosas, festivas e artísticas, mitos, uso de plantas medicinais e a 

culinária; (6) o conjunto de atributos protegidos pelo PNCV tais como biodiversidade, 

cachoeiras e cenários exuberantes estão associados às interações humanas positivas, 

transformadoras e acolhedoras, possibilitando múltiplas experiências em contato com a 

natureza, permitindo ao visitante a renovação pelo ar puro, água limpa, silêncio, 

contemplação, conhecimento, recreação, aventura e misticismo (ICMBio, 2021). 

Além do PNCV, em Alto Paraíso existe também o Parque Municipal da Usina e o 

Parque Municipal do Preguiça (mas não tive acesso à documentos do município que 

comprovasse a consolidação desses parques). E segundo a SEMAD (2020), em 2020 foi 

criado o Parque Estadual Águas do Paraíso (PEAP), uma Unidade de Conservação gerida de 

forma compartilhada pelo Governo de Goiás e pela Prefeitura de Alto Paraíso, abrangendo 

uma área de aproximadamente 5 mil hectares, na região turística das Cataratas do Rio dos 

Couros. A gestora do novo parque explicou:  

 

É um parque recente, novo, bem novinho, ele fazia parte de um assentamento do 

Incra, o Esusa. E é uma área assim, de uma beleza cênica inigualável. [...] Então a 

gente acabou de estruturar o conselho, temos 17 conselheiros nas diversas cadeiras, 

estado, município, sociedade civil organizada, federal. Aí a gente está com recurso 

para fazer o plano de manejo através de uma compensação ambiental, e o plano de 

uso público. A gente fez uma parceria bem legal com a GOINFRA no início do ano, 

a gente conseguiu a estrada, que era assim, a principal reclamação dos turistas, dos 

moradores do entorno do parque era a estrada, então a gente conseguiu uma 

conversa com a GOINFRA, e conseguimos a realização da estrada (S26). 
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O PEAP foi contemplado por um programa lançado em 2021 pela SEMAD, o 

Programa Gênesis, de desenvolvimento integrado e sustentável para o Nordeste do Estado. 

Segundo a SEMAD (2021), o Programa Gênesis “prevê a promoção do equilíbrio entre meio 

ambiente e expansão econômica, como agente de um conjunto de ações para que a região da 

Chapada dos Veadeiros e demais cidades do Nordeste goiano sejam exploradas, porém com 

consciência ambiental” (SEMAD, 2021, p. 1). Porém, o Projeto Gênesis gerou muita 

polêmica entre os moradores e ambientalistas da região, pois consideram que o complexo 

arquitetônico projetado para o PEAP é megalomaníaco e de alto impacto ambiental, 

demonstrando o distanciamento que o governo e os empresários envolvidos têm com a 

sustentabilidade, a preservação do Cerrado e as pautas mais urgentes do município (SOARES, 

2021). 

Realmente existem pautas de urgência no município, de acordo com entrevista feita 

com o prefeito de Alto Paraíso (S11), o último Plano diretor é de 2000 (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, 2000), estava em andamento uma atualização, mas com 

a pandemia, não foi concluído. O sistema de água é gerido pela SANEAGO, o sistema de 

energia pela ENEL. Tem hospital, mas não tem maternidade, nem leito de UTI. Em São 

Jorge, Moinho e Cidade da Fraternidade possuem posto de saúde, mas não funcionam 

integralmente. Tem posto policial militar, mas não tem corpo de bombeiro, apenas as 

brigadas. A maternidade e corpo de bombeiro mais próximo é de Planaltina de Goiás, e o 

município permanece dependente desses serviços. A abrangência da rede telefônica melhorou, 

e já tem internet fibra óptica, mas a qualidade da internet deixa a desejar. Foi assinado um 

convênio com a GOINFRA para recuperar algumas ruas da cidade, e as que não foram 

contempladas, estão em processo de licitação da operação de “tapa buraco” e reconstrução. 

Existe um sistema de coleta seletiva na cidade chamado Reciclealto, estimulando a separação 

dos resíduos sólidos, mas não tem aterro sanitário, é o considerado “lixão”. Não há 

esgotamento sanitário, é fossa. O prefeito complementa: 

 

A atividade (do turismo) desenvolveu, a procura desenvolveu e a infraestrutura não 

teve como acompanhar isso. Hoje, na verdade, eu te falo que o turismo deixa para 

administração mais problemas do que solução, porque a gente tem um aumento 

muito grande do lixo na cidade, a gente tem um aumento muito grande de procura 

no hospital, a gente tem um problema que quando aumenta muito a demanda, a 

necessidade de energia elétrica e o sistema não comporta e começa a faltar energia. 

Água, da mesma forma. (S11, grifo nosso). 

 

Apesar do prefeito ter se mostrado empenhado em atuais projetos para atender as 

necessidades básicas, o município necessita melhor planejamento, pois ainda não possui 
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saneamento básico, aterro sanitário, corpo de bombeiros, maternidade, UTI, nem plano diretor 

atualizado. Além disso, o sistema elétrico e hídrico não comporta as altas demandas do 

município. Pela análise da dimensão política do território, é perceptível que Alto Paraíso de 

Goiás sofre com divergentes interesses desde sua criação, indo ao encontro do que Santos 

(2006) disse sobre as relações de poder e conflitos territoriais. Enquanto por um lado alguns 

procuram a conservação do Cerrado, a criação de UCs e o desenvolvimento sustentável na 

região, por outro o território sofre com o crescimento desordenado do turismo e também com 

o crescimento econômico do agronegócio, devido aos interesses dos fazendeiros em cultivar 

na região. “Tem muitas famílias que trabalham para o agronegócio, tem os grandes 

fazendeiros que tomam conta aqui da região, quase nenhum mora aqui.” (S15). Outra 

entrevistada diz: “Eu trabalho com o Cerrado, e de Alto Paraíso, o único lugar que existe de 

Cerrado puro no Brasil, segundo o pessoal da Vigilância Sanitária. […] E antigamente, 

quando eu vinha para cá de Brasília, era tudo Cerrado, e agora é tudo soja.” (S8). 

De acordo com Costa et al. (2015), a economia local de Alto Paraíso é incrementada 

não só pelo turismo, mas também pela produção agropecuária, de materiais de construção, de 

mão-de-obra civil e de infraestruturas. E o turismo tem sido uma prática socioeconômica 

extremamente ambígua, pois ao mesmo tempo que possui um enorme potencial de 

desenvolvimento econômico, está acompanhado da degradação do ambiente. O turismo então 

é híbrido, no sentido de ser produtor e consumidor de ambiente. E no caso da Chapada dos 

Veadeiros, os planejadores e empreendedores têm negligenciado estudos para políticas de 

turismo menos impactantes, desconsiderando aspectos capazes de relacionar a natureza, a 

cultura e as dimensões psicossociais dos locais receptores.  

Para o ICMBIO (2021), a Chapada dos Veadeiros tem como uma das principais 

atividades econômicas o turismo, com diversos atrativos e passeios oferecidos dentro e no 

entorno do parque.  Segundo o IMB (2012), o PIB de Alto Paraíso totalizou em 47,8 milhões 

em 2009, sendo que 35,6% de comércio e outros serviços, 27,8% da agropecuária (soja, 

feijão, milho, tangerina, madeira em tora), 26,8% da administração pública, e 9,8% da 

indústria. Messias (2018) explica que o turismo faz parte do setor de serviços, caracterizando-

se como uma das principais atividades econômicas do município. Percebe-se então que a 

agropecuária representa a maior porcentagem do PIB local de Alto Paraíso de Goiás, pois os 

35,6% aonde o turismo está inserido, faz parte também todos os outros comércios e serviços. 

De acordo com o último Mapeamento situacional de Alto Paraíso (Goiás Turismo, 

2021), o PIB per capita de 2018 foi R$ 22.173,34, e o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal foi 0,713. A participação na arrecadação de Imposto sobre Circulação de 
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Mercadorias e Serviços (ICMS) nas Atividades Características do Turismo do município em 

2020 foi R$297.210,37, com 175 estabelecimentos contribuintes. A participação do número 

de empregos nas Atividades Características do Turismo foi de 519 em 2019. Para Salgado et 

al. (2014), apesar do potencial do turismo no município, o fluxo de turistas pouco contribui 

para a formação das finanças municipais devido à pouca arrecadação tributária e à falta de 

legislação própria para potencializar o aproveitamento das atividades turísticas. O prefeito 

(S11) concorda com essa afirmação, segundo ele, a arrecadação do município com a atividade 

turística é mínima, quase inexistente. 

Quanto à dimensão econômica, percebe-se então que o turismo tem assumido 

importante papel na economia do município, pela movimentação do comércio local e pela 

geração de empregos, porém, é necessário melhor participação do setor através da 

arrecadação tributária. Ao mesmo tempo, são necessárias políticas de turismo menos 

impactantes e estudos que prezem pela conservação natural-cultural, pois de certo modo a 

economia não estão integrando as dimensões culturais e ambientais. Sendo assim, na próxima 

seção será discutido sobre o turismo e suas potencialidades, e qual a relação da sociedade 

natureza de Alto Paraíso de Goiás. 

5.2 “PORQUE A NATUREZA SEMPRE GRITOU MAIS FORTE AQUI” - OS 

POTENCIAIS DO TURISMO 

 

O Estado de Goiás é divido em 10 regiões turísticas, Alto Paraíso de Goiás possui 

categoria B e faz parte da Região da Chapada dos Veadeiros, junto com mais quatro 

municípios (Cavalcante, Colinas do sul, São João d’Aliança e Teresina de Goiás). Segue na 

Figura 10 o Mapa do Turismo Goiano 2019-2021, sendo a Região da Chapada dos Veadeiros 

em destaque. 
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Figura 10 - Mapa do Turismo goiano evidenciando a Região da Chapada dos Veadeiros 

 

 

 

Fonte: Goiás Turismo (2019a). 

 

Segundo a Secretária de Turismo de Alto Paraíso de Goiás (S5), o município possui 

Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) organizado, consultivo e deliberativo, o último 

Inventário da Oferta Turística é de 2019, e não possui Plano Municipal de Turismo (PMT). 

Existem dois Centro de Atendimento ao Turista (CAT) no município, sendo um em Alto 

Paraíso e outro em São Jorge. No CAT possui um mapa da cidade com guia de atrativos, com 

vários exemplares impressos a disposição para os turistas. Existe um portal do turismo no site 

da prefeitura, e um perfil no Instagram com dicas (@guiaaltoparaiso). 

No Portal do Turismo de Alto Paraíso de Goiás (2021) existem diversas informações 

sobre como chegar de avião (o aeroporto mais próximo da Chapada dos Veadeiros é o 

Aeroporto Internacional de Brasília, distante 235 km de Alto Paraíso de Goiás), de carro (BR-
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010, 100% asfaltado), de ônibus (trajeto da Rodoviária Interestadual de Brasília até Alto 

Paraíso de Goiás), ou de carona solidária (comunidades no Facebook que organizam o 

esquema entre os turistas e motoristas, como o Conexão Chapada e o Carona Solidária 

Chapada dos Veadeiros). Além disso, no portal também possui dicas de onde ficar, onde 

comer, o que fazer, guias credenciados, cachoeiras, telefones úteis para a estadia (bancos, 

emergência, governo, transportes), entre outros.  

No item ‘o que fazer’ do Portal, as atividades estão divididas em 5 segmentos: (1) 

Ecoturismo (balneário, cachoeiras, mirante, parques, florestas, trilhas), (2) Turismo de 

Aventura (rapel, cachoeirismo, canionismo, tirolesa, balonismo, etc.), (3) Turismo de Saúde 

(massagem, sauna, SPA), (4) Turismo Cultural (feiras, galeria de arte, monumentos, museus), 

e (5) Turismo Rural (cavalgada, equitação, pesca, fazenda agroturística). Algumas partes do 

site não estão preenchidas, não especificando os locais aonde encontrar esses segmentos de 

turismo (PORTAL DO TURISMO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, 2021). 

No último censo hoteleiro de Alto Paraíso de Goiás identificou-se 324 

empreendimentos de hospedagem (sendo 78,4% em Alto Paraíso e 21,6% na Vila de São 

Jorge). A pesquisa in loco identificou 112 Meios de Hospedagem (área urbana e rural), e a 

pesquisa web (Google, Airbnb e redes sociais) apresentou 212 empresas de hospedagem. O 

perfil dos hóspedes referentes aos 112 empreendimentos de hospedagem identificados in loco 

são: turista de lazer (90,2%), turista de eventos (12,5%), turista de negócios (11,6%), turista 

religioso (8,0%), turista de saúde (1,8%), aventura (0,9%), ecoturismo (0,9%), e não 

responderam (10,7%). É notável que os meios de hospedagem dão ênfase ao turista de lazer e 

bem-estar, pois entre os serviços adicionais oferecidos, alguns deles são sauna a vapor, 

hidromassagem, spa, área para fogueira, e sala de massagem (GOIÁS TURISMO, 2019a). 

Por meio do Inventário da oferta turística do município, verifica-se que a oferta é alta 

pois além dos dois CAT, possui 4 espaços para eventos, 23 bares e restaurantes, 4 principais 

praças de lazer aonde ocorre feiras dos produtores rurais, 1 aeroporto com uma pista, 1 

terminal rodoviário de passageiros, 1 ateliê, 9 lojas de artes e souvenirs, e 5 espaços holísticos 

(GOIÁS TURISMO, 2019b). Segundo Costa et al. (2015), o turismo e a chegada de novos 

moradores levam à produção de atividades e atrativos no entorno das duas principais 

aglomerações urbanas locais (Alto Paraíso e São Jorge), como exemplos: presença de 

restaurantes, telefones, postos de combustíveis, bancos, bases de policiamento, hotéis, bares, 

boates, entre outros. 

Quanto aos atrativos naturais, o Inventário (GOIÁS TURISMO, 2019c) selecionou 16 

atrativos em Alto Paraíso de Goiás, e 11 na Vila de São Jorge, sendo que 4 desses são as 
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trilhas oferecidas no PNCV. Possuem 5 agências de turismo cadastradas no site da prefeitura, 

e 11 agências de turismo cadastradas no CADASTUR, a maioria com foco em ecoturismo. E 

46 guias cadastrados no CADASTUR, 89 condutores na Associação dos Condutores de 

Visitantes da Chapada dos Veadeiros (ACVCV), 76 condutores na Associação dos 

prestadores de serviços turísticos da Chapada dos Veadeiros (SERVITUR). Sabe-se que os 

dados apresentados não são compatíveis com os dados atuais de 2021, mas a ideia é apenas ter 

uma média, entendendo que a oferta turística do município de Alto Paraíso de Goiás é alta, 

possuindo muitos meios de hospedagem, eventos, bares, restaurantes, lojas, espaços 

holísticos, atrativos naturais, agências de turismo, guias de turismo e condutores locais.  

O município também possui muitas associações engajadas, o presidente da 

SERVITUR informou que a associação tem cadeira no COMTUR, no Conselho Municipal de 

Cultura (COMCULT), no Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (CONDEMA), no Conselho Consultivo do PNCV (CONPARQUE), no Conselho 

Consultivo da APA de Pouso Alto (CONAPA), e no Conselho da UNB CERRADO. O 

presidente da SERVITUR ainda complementa que enfrenta dificuldades com a falta de 

pessoas comprometidas para ocupar esses espaços voluntários, mas continuam representando 

o turismo e ocupando esses conselhos no prol do melhor da Chapada. Reitera que no atual 

momento, a associação está trabalhando bastante junto com a ACVCV e a Secretária de 

Turismo, pois ela mostrou interesse e disposição para ordenar o turismo do município, assim 

como ordenar os guias e condutores, para evitar os guias “piratas” (S24). 

Além da ACVCV e a SERVITUR, também têm a Associação dos Veadeiros, a 

Associação Quilombola Povoado do Moinho (AQPM), a Associação Comunitária da Vila de 

São Jorge (ASJOR), a Associação de Empresários da Vila de São Jorge (ASEJOR), a 

Associação dos Guias do Quilombo Kalunga (AGQK) que apesar de ser do município de 

Cavalcante, alguns condutores de Alto Paraíso também são associados, entre outras. Uma 

entrevistada (S22) manifestou indignação, segundo ela, existem muitas associações e a 

comunidade é bem articulada porque falta apoio da gestão pública, e complementa “a gente 

aprendeu a fazer pela gente mesmo, é muito difícil conseguir um apoio, então é isso, mas 

estamos aí na luta, a gente vai conseguindo aos poucos” (S22). 

O presidente da Associação dos Veadeiros informou que a associação nasceu em Alto 

Paraíso, mas foi criada para se tornar uma Instância de Governança Regional (IGR), uma 

governança da região da Chapada dos Veadeiros. Por esse motivo, hoje tem associados de 

todos os municípios da Região Chapada dos Veadeiros, e pode participar qualquer CNPJ 

ligado ao turismo, por exemplo, guias, atrativos, e até mesmo um terapeuta (S2). Mas também 
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existe a Associação dos Terapeutas, que atualmente estão em 21 pessoas, a presidente explica 

que normalmente as pousadas que chamam para atender, preferem os terapeutas associados, 

porque tem o respaldo da associação (S14). 

Mas quais são os potenciais turístico de Alto Paraíso de Goiás? De acordo com o IMB 

(2012), o potencial turístico de Alto Paraíso é o ecoturismo, aventura, mirante, cachoeira, 

turismo rural, esportes náuticos, parques e sítios arqueológicos. Para Messias (2018), os 

principais segmentos contemplados pelo turismo de Alto Paraíso de Goiás são o ecoturismo, 

turismo de aventura e turismo de saúde. Em entrevista feito com os 30 stakeholders, 23 

opinaram em relação ao potencial turístico do município. Segue na Figura 11 os principais 

segmentos mencionados pelos stakeholders. Pondera-se que o gráfico é apenas uma 

interpretação das respostas com os entrevistados dessa presente dissertação, não faz jus a uma 

pesquisa quantitativa, não é um dado que representa a realidade geral da cidade, apenas 

representa as opiniões das amostras qualitativas coletadas.  
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Figura 11 - Potencial turístico de Alto Paraíso de Goiás, de acordo com os stakeholders 
 

 

 
Fonte: elaborado pela autora (2021). 
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Salienta-se que a pergunta sobre o potencial foi uma pergunta aberta, da qual os 

respondentes poderiam opinar sem opções sugestivas, e também poderiam sugerir mais do 

que um potencial. Os segmentos mais mencionados foram os relacionados ao turismo de 

natureza, principalmente o Ecoturismo, em consequência o Geoturismo e Turismo de 

Aventura. Dentro desses segmentos existem muitas outras possibilidades, por exemplo, 

também falaram sobre o Cicloturismo, birdwatching, entre outros. “Eu acho que hoje a maior 

parte é em função das belezas naturais, o ecoturista” (S2). “O que predomina aqui é o 

ecoturismo” (S3). “É o turismo de aventura, ecológico, que busca cachoeiras, que busca 

trilhas” (S11). “O turista que vem aqui na busca de turismo de natureza e que procura um 

guia, que vem para conhecer o que é o Cerrado, o que é a Chapada” (S3). 

Através do Inventário (GOIÁS TURISMO, 2019c) infere-se que o Ecoturismo 

realmente é um destaque, pois Alto Paraíso é circundada de atrativos naturais, tanto privados, 

quanto os de gestão pública. De acordo o ICMBio (2009), o entorno do PNCV oferece “mais 

de 50 recursos naturais para visitação, muitos organizados e pelos quais se cobra pelo acesso. 

Os atrativos naturais podem ser divididos entre cachoeiras e banhos de rio, trilhas, travessias, 

águas termais, mirantes e outros acidentes geográficos” (p. 156).  

Em relação ao PNCV em específico, o número de visitantes nos últimos dez anos 

saltou aproximadamente de 20 mil para 80 mil visitantes (ICMBIO, 2021). O Parque é 

considerado um importante destino para a recreação em contato com a natureza e turismo 

ecológico, reunindo em um único lugar uma ampla gama de atrativos que possibilita diversas 

experiências na natureza, como: “caminhada, travessias de longo percurso, cachoeirismo, 

observação de aves, atividades com fins educacionais e científicos, contemplação, campismo, 

observação astronômica, cicloturismo, canionismo, escalada, práticas desportivas, religiosas e 

místicas” (ICMBIO, 2021, p. 21). Todas essas atividades mencionadas também servem como 

potencial para o entorno do PNCV, ou seja, também são potenciais para o município de Alto 

Paraíso. 

 Quanto ao Geoturismo, a coordenadora do projeto Geoparque da Chapada dos 

Veadeiros explica: “O Geoturismo é o que a galera já faz lá na chapada, todo mundo já faz as 

trilhas para ver uma cachoeira que é o monumento geológico ou geográfico, e aí o que a gente 

faz é implementar nas trilhas um roteiro geológico” (S30). A coordenadora complementa que 

o projeto começou em 2016, o Geoparque é para ser um local geológico de desenvolvimento 

sustentável, no inventário foi catalogado 36 geosítios em toda a Microrregião da Chapada dos 

Veadeiros. O projeto propõe o potencial de uso e qual o risco de degradação dos pontos que já 
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são visitados. Eles também fazem um trabalho educativo dando aula para os guias e 

professores da região.  

Educação ambiental realmente é uma preocupação, alguns stakeholders relataram 

indignação quanto aos turistas de massa (S3, S26), também chamados de “farofeiros”, pois 

querem levar caixas de som, bebida alcóolica e fazer churrasco nos atrativos naturais, agindo 

também com condutas ambientalmente incorretas (lavam vasilhas no rio e deixam lixo no 

chão). “Porque existe também, o cara que vem de Brasília no ônibus lotadão e aí vem para 

uma cachoeira para fazer churrasco e tomar cerveja. Esse a gente não considera um 

ecoturista.” (S3). A gestora do PEAP relatou: “A ideia ali naquele parque futuramente não é 

essa, não é turismo de massa, a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade. A gente 

quer turismo de imersão, que a pessoa vá para ali para se sentir bem, para voltar melhor do 

que veio.” (S26).  

Outra revolta também foi quanto aos “turistas de selfie”, elitizados e digital 

influencers. Segundo relatos (S4, S9), existem muitos turistas extremamente elitizados 

(majoritariamente de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro) “que normalmente vêm para tirar 

fotos para o Instagram. Vem uma galera influencer, ou até umas pessoas que não são 

influencers, mas que realmente vêm para gastar uma grana, para comer bem e tirar fotos na 

cachoeira, eu acho um turismo bem fútil.” (S4).   

Costa et al. (2015) comenta sobre o emblema desse tipo de turismo elitizado, pois na 

localidade se reproduz o discurso da simplicidade, de uma vida natural-ruralizada e bucólica, 

elementos estes que singularizam a localidade, porém, há dois grandes hotéis na entrada da 

cidade, um de rede internacional, com serviços destinados ao turista advindo da grande cidade 

e que busca serviços considerados de luxo. Se vendem pelo Ecoturismo e Turismo de Terapia, 

ratificando a fuga e a apropriação dos benefícios revigorantes associados à uma natureza 

idealizada, concreta e tipológica do consumo. 

Em segundo (Figura 11), os stakeholders mencionam o Turismo Espiritual, que por 

alguns é citado como Turismo Místico-Esotérico. “Eu acho que o que vem buscando uma cura 

espiritual. Eu acho que é um turismo bem forte aqui.” (S9). “Tem essa galera que vem atrás 

de algo espiritual, na busca da espiritualidade, e pessoas que vêm se curar de alguma coisa, 

que vêm buscar um lugar para ter tranquilidade, ter paz de espírito.” (S4). “Uma amiga minha 

gostava de dizer que mais que visitantes eram buscadores, buscadores espirituais.” (S19) 

Para alguns, o ecoturista e o viajante espiritual são os que mais frequentam atualmente 

Alto Paraíso. “Os ecoturistas têm bastante e o pessoal mais ligado na espiritualidade, também 

vem muita gente para cá. Esses dois níveis são o que mais frequentam aqui.” (S1). “Então, é 
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um resumo do lado ecológico, lado do turismo de cachoeiras, de aventuras, o ecoturismo, mas 

também tem muito do lado místico, do lado esotérico.” (S11). “Tem os esportistas, que 

gostam de cachoeiras, subir e descer e esportes radicais, e tem os que estão em busca de si. 

Pessoas que estão em busca de alguma cura, de algum processo de transformação” (S8).  

Um xamã (S3) considera que até os anos 2000 o maior público era os buscadores 

espirituais, apesar de já existir o ecoturista. Mas depois o quadro foi invertendo e o Turismo 

Espiritual foi superado pelo Ecoturismo. Outro stakeholder (S2) diz que em meados de 2005 

o Turismo Espiritual e Ecoturismo era balanceado, mas atualmente o Ecoturismo se destaca e 

é o que mais influencia a economia. Um respondente explica que um dos motivos para a 

mudança do perfil é a especulação imobiliária: 

 

São Jorge está tendo uma mudança muito grande, já vinha antes e agora está vindo, 

depois da pandemia, ela se fortaleceu. Então a especulação está alta, as coisas estão 

mais caras, então algumas pessoas saíram daqui, algumas que eu conheço porque se 

cansaram disso e querem viver a vida alternativa fora desse universo, outros é 

porque ficou mais caro mesmo, não tinham casa própria e aí, somando tudo, acaba 

que não fica mais (S21). 

  

 Alguns respondentes associam o Ecoturismo com o Turismo Espiritual, “em primeiro 

lugar, as pessoas procuram o ecoturismo e dentro do ecoturismo, aí elas já procuram um 

turismo místico, um turismo de espiritualidade.” (S7). Ressaltam que grande parte não vai 

diretamente atrás da espiritualidade, mas acabam se sensibilizando e se abrindo 

espiritualmente por conta das belezas naturais, assim como são tocados pelo lado esotérico da 

cidade, mesmo que sejam ateus. “Tem muito misto, o ecoturista que ele vem também pela 

questão espiritual, porque ele sabe que aqui tem isso e ele quer viver um pouco disso, quer 

essa experiência para ele também.” (S2). “Não há muita diferença não, a diferença é mais no 

propósito do autoconhecimento, mais isso. Com a natureza, acho que ambos são 

semelhantes.” (S3). 

Assim como na revisão de literatura sobre Turismo Espiritual foram encontradas 

diversas outras nomeações para o segmento, também aconteceu com as entrevistas feitas com 

os stakeholders. Além de usaram bastante os termos Turismo Místico e Turismo Esotérico 

(que já são consolidados), outras nomeações utilizadas foram: Turismo Alternativo, Turismo 

de Yoga, Turismo de Ayashuasca. Uma stakeholder explica:  

 

Porque assim, o público que vem buscar uma espiritualidade, ele é dividido em 

vários setores. [...] Tem a galera que está buscando espiritualidade, mas é mais 

hippie, paz e amor, está buscando aqueles eventos mais tipo Enca, está buscando 

aquelas coisas, é uma galera que vem buscando comunidades alternativas, 
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permacultura, tem essa galera, aí você tem a galera que está buscando tipo a parte 

mais de yoga, mais oriental, uma linha mais espiritual oriental, você vai ter a galera 

que vem buscando medicina mesmo, Ayahuasca por exemplo, rapé, aí dentro dessa 

parte da ayahuasca, você vai ter a galera que é da tradição do Santo Daime, que é 

mais tradicional, você vai ter a galera que é mais do indígena, então tem muito índio 

que vem para cá fazer cerimônia de Ayahuasca aqui. Então você pode categorizar, 

são várias subcategorias. (S9). 

 

 

Quanto a vertente do turismo de Ayahuasca, uma stakeholder diz que os estrangeiros 

“buscam o Brasil porque sabem que aqui vão encontrar, na busca da espiritualidade, muito 

entendimento espiritual também. Falam a nossa língua porque aprenderam tudo através dos 

hinos em português, porque os hinos são cantados fora do nosso país na nossa língua.” (S28). 

É perceptível que no universo do Turismo Espiritual existem distintos interesses, por esse 

motivo alguns usam outras nomenclaturas para definir. Porém, todos partem do segmento 

Turismo Espiritual, pois todos estão focados na questão espiritual. 

 Em terceiro os stakeholders apontaram um segmento que para alguns se mescla e se 

confunde com o Turismo Espiritual, é o Turismo de Bem-estar, ou também chamado Turismo 

de Saúde, Turismo de Terapia. “Eu acho que o turismo hoje está muito mais ligado ao bem-

estar do que, propriamente, ao misticismo.” (S25). “Aqui tem um lado voltado, não é tanto 

místico e esotérico, mas a questão de medicina integrativa, tem muitos massagistas, esses 

tratamentos alternativos da medicina. Então, tem muita gente que vem buscando esse tipo de 

tratamento.” (S11). 

Uma terapeuta (S14) explica que são dois públicos diferentes, têm os ecoturistas que 

fazem trilhas puxadas, assim procuram massagens para melhorar a tensão do corpo, sendo 

apenas uma necessidade física, e existem os buscadores espirituais de consciência desperta 

com outra visão da Chapada que também aproveitam os serviços de bem-estar. Mas a 

terapeuta complementa que até mesmo com os que estão procurando apenas diminuir a tensão 

física, ela no final sempre faz alguma técnica de energização que acaba impactando o lado 

espiritual da pessoa. “A gente sempre planta uma sementinha” (S14).  

Por isso que as vezes o viajante espiritual acaba sendo o turista de terapia, pois alguns 

buscadores espirituais também se submetem aos tratamentos e fazem as terapias alternativas e 

holísticas mais voltadas para a espiritualidade. “O público realmente são pessoas que vêm 

para se cuidar, para se tratar, para evoluir, buscando algo mais, algo além, não o ter, mais o 

ser, buscando o seu ser.” (S8). Um morador brinca que Alto Paraíso atrai doidos do mundo 

todo ao acreditarem que é um ponto de luz do Brasil: 
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Eu conversei já com turistas que vieram, por exemplo, de Sedona para cá, que é uma 

capital esotérica dos Estados Unidos, e eles consideram Alto Paraíso um polo 

mesmo, um ponto de luz aqui no Brasil, esotérico, místico, espiritual. Eu acho que 

Alto Paraíso é um destino espiritual de cura mesmo, as pessoas, atrai aqui os doidos 

do mundo todo e essa galera vem para se conhecer, essa cura, autoconhecimento, 

cura do corpo físico, cura espiritual, vem para entrar no veganismo, vem com muita 

filosofia junto com esse esoterismo, é uma filosofia esotérica mesmo, eu acho que 

aqui realmente, eu não tenho dúvida nenhuma na verdade, que Alto Paraíso é isso. 

(S2). 

 

Um empresário de meio de hospedagem compara que “Alto Paraíso é um hospital” 

(S17), pois diversas vezes ele acaba tendo que ser um “psicólogo”, consolando os hóspedes 

com diferentes problemas pessoais. Outro morador diz: “cada um veio para curar suas 

paranoias mesmo, entendeu? Aqui é um lugar muito místico e espiritual.” (S20). Outro fato 

importante destacar é que algumas pessoas não se consideram terapeutas, como diz um 

entrevistado “eu não me acho terapeuta. Eu me acho um xamã, porque quando você entra para 

essa área de terapeuta, entra dentro de um padrão.” (S21). 

A gerente de enfermagem (S10) do hospital da cidade ironiza que “aqui tem mais 

terapeuta holístico do que habitantes” e “é muito cacique para pouco índio”, ela relata que o 

hospital enfrenta alguns problemas em relação ao exercício dos terapeutas, como exemplo, 

pessoas que morrem sem um diagnóstico correto porque optaram por um tratamento 

alternativo. Até mesmo recentemente um médico da cidade foi impedido de exercer sua 

profissão pois estava misturando seu trabalho com terapias alternativas comprometedoras. 

Também relatou sobre os partos domiciliares feitos por doulas (alguns com Ayahuasca), o que 

acaba sendo um risco, não pela questão de ser com Ayahuasca, mas pelo parto ser sem 

assistência médica e na cidade não tem maternidade (S10).  

Existem algumas crenças controversas sobre “curas espirituais” entre professores e 

estudantes de medicina, mas no Brasil a maior parte da população acredita que o 

transcendente interfira na evolução e na cura de enfermidades e valoriza tratamentos 

espirituais para a solução de problemas de saúde (DIAS et al., 2020). Profissionais de saúde, 

pesquisadores e a população em geral têm, cada vez mais, reconhecido a importância da 

dimensão espiritual para a saúde (MOREIRA-ALMEIDA, 2007). Existem estudos que até 

mesmo discutem sobre a influência da espiritualidade na saúde, e o uso de terapias 

alternativas nos serviços de saúde pública brasileira (TONIOL, 2015).  

Em prol de fazer um trabalho conjunto aos terapeutas, a gerente (S10) contou que 

quando o Ministério de Saúde aprovou as Práticas Integrativas e Complementares (PICS) no 

SUS, eles se inscreveram e foram contemplados, mas poucos terapeutas de Alto Paraíso foram 

habilitados devido aos critérios de formação exigidos, nem mesmo existe um órgão regulador 
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da classe dos terapeutas, e os conselhos da área de medicina e enfermagem não fiscalizam 

essa área. A presidente da associação dos terapeutas (S14) explicou que realmente não existe 

um órgão regulador, mas para entrar na associação eles exigem que morem em Alto Paraíso 

no mínimo um ano e que tenha ao menos 180 horas de cursos, que podem ser comprovados 

com diferentes técnicas terapêuticas. Confirma que realmente alguns terapeutas estavam 

fazendo esse trabalho das PICS em cooperação com a prefeitura, e que considera muito 

importante para tornar as terapias acessíveis em um posto de saúde, mas que com a pandemia, 

os trabalhos acabaram sendo interrompidos. 

Em quarto lugar, alguns stakeholders apontam o Turismo Rural e agroecológico, que 

seria trabalhado em Turismo de Base Comunitária (TBC). Esse ramo ainda não é muito 

desenvolvido, mas conforme relatos, os assentamentos, assim como a Cidade da Fraternidade 

(CIFRATER), têm enorme potencial para o desenvolvimento turístico da agricultura familiar, 

pois muitas pessoas chegam na região querendo experimentar um outro estilo de vida com 

uma alimentação natural. A diretora do Educandário Humberto de Campos da CIFRATER 

complementa: 

 

Porque o propósito do educandário é muito isso, fortalecer a região de forma que a 

gente consiga possibilitar que as famílias consigam compreender e construir suas 

vidas de forma sustentável financeiramente, sem agredir o ambiente onde a gente 

está, porque eu acho que você andou por aí um pouco e você viu como que o 

agronegócio tomou o Cerrado. Então, a nossa ideia é que a gente tente minimizar os 

impactos que o agronegócio tem trazido para cá, preservando o ambiente do 

Cerrado, mas possibilitando também que as famílias tenham como subsistir, porque 

tem muitos alunos, às vezes, que deixam de estudar na escola, porque precisam 

trabalhar, eles vão trabalhar na plantação de soja e aí eles não conseguem plantar na 

sua própria... porque não criam uma identidade. Então, o nosso trabalho agora tem 

sido muito esse. (S15). 

 

Um dos moradores da CIFRATER e presidente da cooperativa chamada COOPER 

Frutos do Paraíso (S27) confirma que quer desenvolver o Turismo Rural e de base 

comunitária, segundo ele, o foco da cooperativa é da agricultura familiar, eles fazem entrega 

de alimento escolar, mas também para mercados locais, restaurantes, lanchonetes e pousadas. 

Mas além disso, na propriedade da cooperativa (uma fazenda de 317 hectares) “tem uma 

cachoeira muito bonita, tem umas matas, tem uma montanha, uns morros de altitudes de 1.200 

metros, e agora a gente está querendo desenvolver o Turismo Rural.” (S27). 

O presidente da COOPER Frutos do Paraíso (S27) produz açúcar mascavo e arroz 

cateto integrais, e também é guardião do Trigo Veadeiro, o trigo do qual fez parte da história 

da região, e que foi mencionado pelos botânicos viajantes Saint-Hilaire, George Gardner e 
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Johann Emanuel Pohl (LIMA, 2001). Em 2015 ele ficou sabendo dos relatos do trigo, e 

através da EMBRAPA conseguiu algumas sementes. Agora estão no processo de multiplicar a 

produção do trigo, e já até fazem alguns produtos caseiros (bolo e pão) para consumo pessoal 

feitos do Trigo Veadeiro (S27). A gestora do Parque Estadual Águas do Paraíso (próximo da 

região da CIFRATER) diz: 

 

A ideia ali é a gente incentivar a agrofloresta, a agroecologia, a compra dos 

alimentos serem feitas, de preferência deles, selados, com selo de orgânico. Então 

está um movimento bem legal aqui em Alto Paraíso para fazer essa participação. E a 

ideia nossa é estar incentivando cada vez mais, trazendo ações. A gente conseguiu já 

com a SEAPA, que é a secretaria de agricultura do estado, um kit irrigação para a 

Fraternidade, então vai ficar lá para ajudar aquela agrofloresta e trazer mais coisas 

para eles, para eles conseguirem plantar mais coisas. E a ideia é essa, a gente sempre 

incentivar a alimentação mais limpa possível, porque futuramente, quando tiver todo 

estruturado o parque, a ideia é vender alimentos orgânicos ali. (S26). 

 

Até mesmo no Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS, 

2011) da Chapada dos Veadeiros cita diversas vezes sobre o potencial do turismo. Campos 

(2008) também disserta sobre um projeto implementado pela EMBRAPA para o resgate da 

cultura agrícola tradicional do café em Alto Paraíso de Goiás. O café é uma cultura cuja 

chegada seus moradores não sabem precisar, embora existam vagas referências aos escravos 

negros como cultivadores no período colonial. Por isso o café e o trigo veadeiro ilustram o 

brasão do município de Alto Paraíso. 

Em relação aos alimentos orgânicos, outra vertente também muito trabalhada em Alto 

Paraíso é o veganismo, ou seja, muitos estabelecimentos oferecem alimentação vegana. Uma 

respondente explica que a junção da agricultura orgânica, os alimentos naturais e o 

veganismo/vegetarianismo são saúde para o corpo e a mente (S29). E realmente há uma 

relação, pois o presidente da COOPER fornece melado de cana caseiro e natural para algumas 

lanchonetes veganas de Alto Paraíso (S27). 

Por último, mas não menos importante foi mencionado o Turismo Cultural (S5, S22). 

Segundo a Secretária de Turismo (S5), hoje o foco tem sido a valorização da cultura local e 

dos povos tradicionais, apesar que já houve um cenário de música eletrônica no município, 

como exemplo o Festival Trancendence de Música Eletrônica, Cultura e Artes Alternativas. 

No calendário de eventos e festas do município (GOIÁS TURISMO, 2019b) possuem 

diversas opções, os de caráter local são:  meia maratona da Chapada dos Veadeiros; festa da 

levantada do mastro (aniversário de São Jorge); festa do divino (caçada da rainha); 

campeonato brasileiro de polo aquático em águas correntes; Raízes (encontro de raizeiros, 

parteiras, benzedeiras e pajés da Chapada dos Veadeiros); corrida de montanha; festival de 
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música autoral da vila São Jorge; Festival Ilumina; Aldeia Multiétnica; Encontro de Culturas 

Tradicionais da Chapada dos Veadeiros; festa do muquém; feira de mudas e sementes da 

Chapada dos Veadeiros; Cinefest São Jorge; encontro cultural de capoeira da Chapada dos 

Veadeiros; festival jazz na villa; desafio pico da antena de mountain bike, e alto do Natal da 

Turma que Faz.  

 A maioria dos eventos culturais são organizados pela Casa de Cultura Cavaleiro de 

Jorge (CCCJ), a coordenadora de comunicação da CCCJ (S22) explica que a Casa de Cultura 

é uma ONG nascida em 1997, e organiza quatro principais projetos: o Encontro de Culturas 

Tradicionais da Chapada dos Veadeiros (reunindo comunidades tradicionais da região e de 

outros lugares do Brasil, sendo um encontro de manifestações religiosas e de fé); Turma que 

Faz (projeto de arte e educação com as crianças e jovens da Vila de São Jorge, coordenado 

pela artista popular Doroty Marques); a Encontroteca (um acervo cultural que reúne as 

informações de todos os artistas e comunidades que participam do Encontro de Culturas), e a 

Aldeia Multiétnica (um território dedicado ao fortalecimento das culturas e lutas políticas dos 

povos indígenas e quilombolas, no intuito também de sensibilizar e conscientizar os visitantes 

através de vivências com diversas etnias). 

 Ressalta-se que também pode ocorrer da cultura integrar com o campo da 

espiritualidade. Segundo a coordenadora (S22), a Aldeia Multiétnica não é um projeto que 

trabalha na linha de Turismo Espiritual, porém, trabalha com diferentes expressões da 

espiritualidade, culturas e crenças. Pois a espiritualidade é algo natural e intrínseco nas 

culturas indígenas. Na visão dos povos indígenas, somos natureza, e quando os visitantes 

entram em contato com essa visão, interfere muito com a espiritualidade e ancestralidade de 

cada um (S22). 

Ao observar o calendário festivo e os principais projetos, percebe-se que o foco do 

município é cultura e meio ambiente, também com alguns eventos religiosos e de aventura. 

Observa-se que os eventos culturais são mais frequentes em São Jorge, uma entrevistada 

(S25) diz que é notável que o turismo de São Jorge é mais boêmio, mais jovial, com rodas de 

forró, até mesmo por estar mais próximo da entrada do PNCV, então o turista pode dormir 

mais tarde por não precisar se deslocar por tantas vezes.  

É necessário ressaltar que muitos eventos não estão listados no calendário, como as 

vivências oferecidas por Dona Flor (quilombola, parteira e raizeira) que detêm de 

conhecimento tradicional e popular, trabalha com plantas e ervas medicinais, vende 

garrafadas e o famoso vinho de jaboticaba. Além da Dona Flor, também existem outros 

raizeiros da região, assim como mestres e mestras da cultura popular que possuem saberes e 
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fazeres tradicionais do Cerrado associados a biodiversidade, como exemplo, o fazer do sabão 

tingui e “conhecimentos específicos adquiridos sobre a fauna, flora, seus ciclos de vida e 

morte, bem como suas interrelações, inclusive com outros elementos da natureza, como as 

fases da lua, os períodos de chuva e seca, entre outros” (SARAIVA, 2012, p. 17).  

Alto Paraíso de Goiás desfruta então de enorme potencial para o Turismo Cultural, 

apesar de não ter sido muito citado pelos entrevistados. Por fora desses potenciais 

mencionados, o prefeito (S11) também manifestou interesse em trabalhar o Turismo de 

Eventos: “Alto Paraíso poderia ser assim um Turismo de Eventos para convenções, para 

encontros, seminários, a gente pretende também conseguir estruturar para isso.” Ao analisar 

os segmentos atuais já desenvolvidos, infere-se que as vocações da chapada estão a maioria 

relacionadas com a natureza. Uma entrevistada conclui o pensamento nessa linha de 

raciocínio: 

 

Eu acho que todos os públicos, seja ele místico, seja ele do bem-estar, gosta de ver o 

pôr do sol, por exemplo. Pôr do sol é um fenômeno, na Chapada, que todos 

gostam de ver, independente se eles estão bebendo suas cervejas, se eles estão 

tomando seu daime ou se eles estão meditando ali. É algo que integra, pôr do sol, 

por exemplo, eu acho que é algo que integra todos esses públicos. (S25, grifo nosso). 

 

Realmente o pôr do sol é um fenômeno que chama a atenção de todos e a natureza da 

Chapada dos Veadeiros é estrondosa, explicando assim a epígrafe utilizada nessa seção 

“Porque a natureza sempre gritou mais forte aqui” (S19). Verificou-se nessa seção que 

diversos são os segmentos que podem ser trabalhados, alguns já são mais evidentes, outros 

ainda em processo de desenvolvimento. Como a presente dissertação fala sobre o Turismo 

Espiritual, na próxima seção iremos discorrer sobre o histórico de misticismo da cidade. O 

que é realidade e o que é lenda mística? 

5.3 “UMA GRANDE PLACA QUE SEJA UM ÚNICO CRISTAL? ISSO NÃO EXISTE 

JAMAIS” - DESMISTIFICANDO ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, ENTRE REALIDADES E 

LENDAS MÍSTICAS 

 

Segundo a prefeitura municipal de Alto Paraíso (2021), o pioneirismo de inaugurar na 

região o movimento esotérico e espiritual se deve ao esperantismo da Fazenda-Escola Bona 

Espero e ao espiritismo da Cidade da Fraternidade. “Essas construções resultaram em uma 

migração direcionada para buscas espirituais, com públicos místicos e alternativos, dando 

início a uma nova fase no processo histórico da região” (GOIÁS TURISMO, 2019a, p. 6). 
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O prefeito (S15) explica que a Cidade da Fraternidade (CIFRATER), não é uma 

cidade, apesar de ter sido concebida com essa intenção em 1963. Originalmente era uma 

instituição espírita kardecista com o objetivo de abrigar crianças órfãs em lares de famílias. E 

hoje ela está inserida em uma região de assentamento que tem mais de 200 famílias ao redor, 

sendo o suporte educacional para as famílias do assentamento, assim como para as famílias 

que moram na CIFRATER. A atual diretora do Educandário Humberto de Campos (S15) 

elucida que como começou a ter muitas crianças, surgiu a necessidade de implementar uma 

escola, sendo hoje a principal função. Hoje a escola atende da educação infantil até o ensino 

médio e tem turmas de EJA também, de educação de jovens e adultos. A escola é filantrópica 

e possui parceria municipal/estadual. A escola também é laica, possui valores espíritas, mas 

não há doutrinação. A diretora arremata: “Na Cidade da Fraternidade praticamente todos os 

moradores são espíritas e a gente tem movimento, tem uma casa de fraternidade espírita, a 

gente tem tudo... tem grupos de estudos, tem grupos de reunião pública e é aberto para quem 

quiser participar.” (S15). 

Quanto à Fazenda-Escola Bona Espero, a diretora (S6) relata que o significado do 

nome da escola é boa esperança, a escola foi fundada em 1957 por fundadores esperantistas 

que tiveram a ideia de criar algo perto da nova capital. Depois de ganharem um terreno doado 

por um polonês, decidiram auxiliar na alfabetização da região, já que a taxa de alfabetização 

era muito baixa. Escreveram para todas as revistas de esperanto do mundo pedindo ajuda de 

voluntários, e assim esperantistas brasileiros e de diferentes nacionalidades foram contribuir 

na escola. A diretora conta que a escola oferecia aulas de tempo integral até a quarta série, e 

também capacitava professores na cidade da quinta até oitava série. A escola recebia alunos 

em um raio de 50 quilômetros da região, principalmente crianças que viviam no campo, 

quilombolas e de cultura sertaneja. A Bona Espero funcionou como escola até 2015 formando 

800 alunos, hoje trabalha apenas com proteção ambiental e organiza eventos na temática dos 

ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) das Nações Unidas. 

Apesar da prefeitura afirmar que esses são os pioneiros do movimento místico da 

região, pelos relatos das diretoras percebe-se que não é bem assim. No caso da CIFRATER, 

eles até podem ser os pioneiros do espiritismo, mas não necessariamente do misticismo. Mas 

o espiritismo acaba influenciando a questão mística da cidade, pois: 

 

Esses movimentos que trouxeram grupos para cá eram chamados de médiuns, de 

coisas eu acho que bem autênticas, não era um sorteio: "vamos eleger Alto Paraíso", 

eles receberam mesmo das fontes deles em lugares, Rio de Janeiro, São Paulo, 

vários lugares receberam através das fontes mediúnicas de  psicografia, de 
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incorporações, de comunicação que aqui era um local muito propício ao 

desenvolvimento disso, então isso que trouxe esse pessoal para cá, que não são nem 

turistas, vieram para morar e até hoje tem uma galera dessa que mora aqui. (S2). 

 

No caso da Bona Espero, o esperantismo é um movimento em prol de um mundo 

melhor, e também é uma língua planejada, apesar de que na escola eles não ensinavam 

esperantismo. O espaço também era laico, apenas com objetivos humanitários, e cada um 

podia acreditar no que quisesse: “Nós fizemos questão de ter nossos objetivos humanitários, e 

não religiosos. Agora, nós ensinamos ética, ensinamos a ouvir o silêncio, não interferimos no 

que as crianças aprendem nas casas. Porque um é crente, um é católico, o outro é agnóstico, e 

respeitamos muito.” (S6).  

O papel da Bona Espero no pioneirismo do movimento místico não foi a escola em si, 

mas sim por ter recebido em suas terras o Projeto Rumo ao Sol. De acordo com o ICMBIO 

(2009), o Projeto Rumo ao Sol de 1980 propunha “um modelo de vida em comunidade, com 

alimentação natural, contato com a natureza e crescimento espiritual, elegendo Alto Paraíso 

de Goiás como local para um desenvolvimento social alternativo” (p. 88).  

 Behr (2001) explica que foi durante o 4º Encontro Nacional das Comunidades Rurais, 

realizado entre 22 e 25 de maio de 1980 em Visconde de Mauá (RJ), que escolheram Alto 

Paraíso de Goiás para ser a sede nacional dessas comunidades. O movimento alternativo de 

comunidades rurais concluiu que havia a necessidade de reunir todos os alternativos em uma 

única região para facilitar a integração e a troca de experiência, e por essa razão surge o 

Projeto Rumo ao Sol, que têm como principais objetivos vivenciar novas formas de 

tecnologia, alimentação e comportamento humano. Nesse mesmo encontro também decidiram 

que um grupo de agrônomos iria fazer um levantamento do Planalto Central para escolher 

uma área propícia para a implementação do projeto. Não só Alto Paraíso de Goiás foi 

selecionada, mas outros lugares considerados estratégicos também, como: Serra do Roncador 

e Chapada dos Guimarães em Mato Grosso, Chapada Diamantina na Bahia, e Pirenópolis em 

Goiás (BEHR, 2001). 

No final da década de 1970 e início de 1980 o movimento alternativo percorreu todos 

esses lugares. A Fazenda Bona Espero foi a área escolhida na Chapada dos Veadeiros porque 

além de terem recebido o material informativo sobre o Projeto, a fazenda tinha terra 

abundante, mas não havia gente para produzir os alimentos. No Natal de 1980 foi realizado 

então um encontro na Fazenda Bona Espero, com mais de 150 alternativos, do qual 

permaneceram cerca de um mês. Depois eles decidiram que só permaneceria os solteiros e os 

mais experientes, os integrantes com filhos retornaram aos seus locais de origem (Mato 
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Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo), até que tivesse uma estrutura para acolher a todos. 

Várias pessoas retornaram anos depois, muitos se espalharam pela região. Uma das principais 

causas para o não prosseguimento do Projeto, além do receio das chuvas torrenciais que 

impediria a locomoção na região, era a realidade econômica da área, na época conhecida 

como “corredor da miséria”. Muitos dos integrantes do Projeto Rumo ao Sol ainda 

permanecem espalhados em Alto Paraíso, São Jorge e Moinho (BEHR, 2001). O mesmo autor 

complementa: 

 

“Coincidência ou não, atualmente a região da Fazenda Bona Espero abriga vários 

grupos místicos, todos situados aos pés da montanha sagrada, o Morro da Baleia, 

mesmo local do Projeto Rumo ao Sol: Fundação Arcádia, Espaço Positivo Isis, 

Instituto Consciência Futura e a Ordem Mística Iniciática Bramânica, mostrando que 

o destino desta área já estava traçado há muito tempo.” (BEHR, 2001, p. 71). 

 

Um historiador que chegou em Alto Paraíso em 1983, diz que não participou do 

encontro do Rumo ao Sol que foi em 1980, “mas conheci todos, conheci a história toda, só se 

falava em Rumo ao Sol quando eu cheguei.” (S19). Segundo o historiador, o Rumo ao Sol foi 

um movimento migratório, porque além do projeto, tinha a perspectiva de chegada de pessoas 

do mundo todo, principalmente os hippies alternativos. “Foi um capítulo à parte aqui e 

importante porque boa parte da migração e de tudo que passou a ter foi devido um pouco à 

ação dos migrantes hippies, como em vários lugares no Brasil.” (S19). 

Depois foram chegando outros grupos como os Cavaleiros de Maytréia5, as Cúpulas 

de Saint Germain, e o Organização Mística Brahmânica (OMIBRA), grupos dos quais já não 

existem mais na região (S19). Segundo o ICMBio (2009), o Projeto Rumo ao Sol realmente 

inaugurou um novo ciclo migratório para a região em torno do PNCV, atualmente procurada 

por adeptos de um turismo com forte apelo místico e por formas alternativas de produção e 

organização social. A migração e o estabelecimento de seitas ocorrem até os dias de hoje, 

embora em menor número, deixando suas marcas na paisagem e arquitetura locais: 

 

Atraídas pela magia do lugar, pelos poderes energéticos dos cristais ou pelo sonho 

de viver num paraíso ecológico, muitas dessas pessoas, chegando aqui de visita, 

abandonavam tudo e resolviam ficar. [...] começaram a chegar a Alto Paraíso várias 

seitas, ordens e sociedades esotéricas e espiritualistas, como os "Cavaleiros de 

 
5 Segundo o ICMBio (2009, p. 88), “um dos cartões postais da Chapada dos Veadeiros, o Jardim de Maytréia, foi 

batizado em homenagem aos Cavaleiros de Maytréia, em função do chefe do PNCV, à época, fazer parte da 

sociedade mística.” E segundo Candia (2009, p. 176), “Maitreya é considerado o Novo Cristo e representará 

todas as religiões. Pelos esotéricos é tido como um mestre ascencionado e já se encontra entre nós, em sua 

energia crística para ajudar o mundo a transformar-se.” Porém, há divergências na escrita do nome, enquanto o 

nome do grupo usou Maytréia, o nome do mestre ascencionado é Maitreya, e o nome atual usado no jardim é 

Maytrea. 
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Maytréia", as "Cúpulas de Saint German" e os "Oshos" (sanyasis), entre outros 

(ICMBIO, 2009, p. 88). 

 

Em relação ao povoado do Moinho, Attuch (2006) relata que inicialmente a 

comunidade era prioritariamente católica, mas depois da saída do padre, sem justificativa 

aparente, desestimulou a continuidade dos rituais e crenças da igreja católica. Depois, em 

meados de 2000, o evangelismo passou a predominar o povoado com os cultos da 

Comunidade Evangélica Projeto de Deus e com um pastor que percorreu todas as casas das 

famílias locais convertendo as pessoas, a maior parte da comunidade tornou-se evangélica. A 

autora ainda explica que há uma divisão social no povoado, sendo considerado os “de dentro” 

da comunidade aqueles que residem lá há muitos anos (podem ser os descendentes 

consanguíneos das antigas famílias proprietárias de fazendas onde se cultivou o trigo nas 

redondezas, ou podem ser os parentes dos Kalungas, ou membros vindos de outras cidades, 

mas que se casaram com alguém que já residia na região). E os “de fora” seriam: 

 

Os “de fora” podem ser divididos em três grupos. O primeiro deles transita entre ser 

“de  dentro”  e  ser  “de  fora”,  pois  já  se  acomodaram  na  região  há  mais  de  

vinte  anos,  mantendo contatos e, muitas vezes, fazendo planos conjuntos aos 

moradores locais: são os “alternativos” que  migraram  na  década  de  80  para  a  

região  a  fim  de  ali  estabelecer  comunidades  rurais.  O segundo grupo são os 

“chegantes”. Essas pessoas estabeleceram-se na região nos últimos dez anos, por 

motivos pessoais diversos, mas todos parecem atender pelos nomes iniciáticos 

indianos da religião dos saniasys muito presente em Alto Paraíso. Eles compraram 

grandes propriedades nos arredores do Moinho e geralmente empregam mão-de-obra 

local em serviços como limpeza de terrenos, cuidados com plantas e serviços 

domésticos em geral.  Por fim, também considerados “de fora”, haveria os turistas 

que vêm em busca de passeios em rios e cachoeiras os quais se concentram em duas 

propriedades privadas principais - o Solarión e a Flor de Ouro. (ATTUCH, 2006, p. 

38). 

 

Os “de fora” também são chamados de chegantes mencionados anteriormente. Tanto a 

Flor de Ouro, quanto a Solarión, chegaram nos movimentos migratórios esotéricos chamados 

alternativos. A “Flor de Ouro – Vida Natural e Holística” hoje se define como uma ecovila, 

guiados por filosofias ecológicas, e recebem pessoas de fora, além de ter sediado um grande 

encontro internacional denominado “O Chamado do Beija-Flor: Conselho de visões para 

conexão em rede das ações bioregionais”, do qual agregou pessoas com preocupações 

planetárias, ecológicas e espirituais. Já a Solarión trabalhava com as ideias de comunicação 

extraterrestre e seres invisíveis diversos (ATTUCH, 2006). Quanto aos saniasys são um nome 

popularmente atribuído ao grupo de seguidores de Osho, o qual trouxe para o Brasil uma linha 

religiosa do hinduísmo indiano (ATUCH, 2006). Uma moradora diz: “Eu sou saniasy, esse 

nome é recebido pelo mestre Osho, aqui nós temos uma grande comunidade de saniasys, 
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pessoas que vieram para cá nos anos 1980, então temos realmente muitas pessoas que habitam 

aqui e que são discípulas desse mestre, dessa linha.” (S25). 

Na última década também foram chegando novos grupos, como o movimento do Prem 

Baba (S28), a linha do xamanismo, o neoxamanismo (S19), e as diversas linhas de casas de 

Ayahuasca (S9). No livro Enviados ao Paraíso, Candia (2009) conta a história da família que 

passou a receber orientações de um espírito (chamado Lanfray) que os orientou a mudar para 

Alto Paraíso para o desenvolvimento de um percurso espiritual. A autora relata diversas 

experiências que teve na cidade, como exemplos, a experiência xamânica com um xamã 

visitante da cidade (Akaiê Sramana), com o grupo Santo Daime, e com o movimento Hare 

Krishna. Até aqui vimos o histórico de movimento espiritual e místico de Alto Paraíso, mas o 

que influenciou a migração desses grupos? Quais são as teorias místicas disseminadas sobre a 

região? 

De acordo com Campos (2008), Alto Paraíso é considerado por muitos como “éden 

terrestre”, reúne misticismo e esoterismo, e atrai para a região participantes de várias seitas e 

religiões. Existem várias teorias que tentam explicar a teoria mística da região, uma delas é o 

sonho profético de Dom Bosco (de 30/08/1883) em relação a terra prometida, que muitos 

atribuíram à cidade de Brasília, mas alguns acreditam que se faz referência a todo planalto 

central, e também à Usina Serra da Mesa, próximo ao município de Alto Paraíso. O sonho 

dizia: “Quando vierem explorar as riquezas escondidas neste planalto, surgirá aqui a terra 

prometida, onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível” (p. 91). A autora 

complementa: 

 

Outras duas profecias complementariam a de Dom Bosco: a de um autor francês, A. 

Cassert, falecido em 1945, denominada Profecia do Plenilúnio; e a atribuída a André 

Luiz, tendo sido psicografada por Francisco Cândido Xavier em 1952. [...] (Há) 

outras teorias, como a de que na região da Chapada dos Veadeiros estaria o chacra 

cardíaco do planeta, o coração da mãe Terra. Outra seria a afirmação de um jovem 

físico nuclear de que um canal iluminado por cristais liga a região de Alto Paraíso a 

Machu Picchu e às pirâmides do Egito; as afirmações da ocorrência, ali, em outras 

dimensões, de cidades e civilizações subterrâneas; e a existência, ainda, de canais ou 

portais dimensionais, ou seja, pontes entre o mundo físico e o espiritual; além de 

muitas outras evidências citadas pelo autor. (CAMPOS, 2002 apud CAMPOS, 2008, 

p. 91). 

 

Outra teoria vem da crença de que existe um Paraíso Perdido pela humanidade, que 

será reencontrado no terceiro milênio. A América do Sul seria o berço desse terceiro milênio, 

sendo o Planalto Central do Brasil, especificamente a região de Alto Paraíso, os privilegiados 

na passagem para esse paraíso, onde acontecerá o encontro dos indivíduos consigo mesmos, 
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na ocorrência do novo homem para o novo tempo, por meio de cantos, meditações, retiros, até 

a eliminação do ego- humano (SIQUEIRA; BANDEIRA, 1998 apud CAMPOS, 2008). 

Outros autores (SIQUEIRA, 2002; XAVIER, 2003) reafirmam sobre acharem que 

Alto Paraíso é o chakra cardíaco do planeta. Goldouz e Ataie (2019) acreditam que os 

Chakras da Terra ou locais sagrados são os lugares onde pode experimentar a energia 

espiritual. Siqueira (2002) explana que chakra, em sânscrito, significa roda, centro, plexo. A 

anatomia e fisiologia hindus ensinavam que o corpo humano tem sete chakras principais, 

desde a base da coluna vertebral até o alto da cabeça. Dessa maneira, acreditam que a Terra 

também teria vários chakras. “O chakra cardíaco seria onde bate o coração do planeta.” 

(SIQUEIRA, 2002, p. 181). Percebe-se que não há confirmação científica para tal, sendo 

apenas uma crença e lenda mística. 

Siqueira (2002) discorre sobre a mística de Brasília e região, a autora destaca Alto 

Paraíso: “esta cidade localiza-se a 230 km da capital, é vizinha ao Parque Nacional Chapada 

dos Veadeiros e concentra grande número de grupos místico-esotéricos, que lá se instalaram 

sobretudo a partir de 1990.” (SIQUEIRA, 2002, p. 181). Porém, há uma confusão no meio 

jornalístico, assim como entre os moradores, pois dizem “em Alto Paraíso, estão instalados 

mais de 40 grupos místicos, filosóficos e religiosos, o que a transforma na Capital Brasileira 

do Terceiro Milênio.” (PTDRS, 2001, p. 19). Mas, segundo Siqueira (2002), a Capital do 

Terceiro Milênio é Brasília, e os grupos identificados, por meio de pesquisadores da UnB, na 

capital e região são: 

 

Não apenas surgiram alguns grupos, juntamente com a capital, como é o caso da 

Cidade Eclética, do Vale do Amanhecer, e da Cidade da Fraternidade, mas o número 

continua a crescer, tendo sido criados, transferidos de outros locais ou fundados a 

partir de sonhos e de premonições de pessoas e grupos que continuam a chegar, 

certos de que na região se gesta uma Nova Civilização. São antes de tudo 

buscadores. Autodenominam-se Associação (Cultural Brasil-China, Holística Vale 

do Sol, de Estudo Universal), Cavaleiros (de Maitreya), Centro (Eclético da Fluente 

Luz Universal), Cidade (da Fraternidade, Eclética), Collegium (Lux), Espaço 

(Holístico Lakshmi Vishnu), Fé (Bahá‘i), Filhos (da Terra), Fraternidade (da Cruz e 

do Lótus), Fraternidade Eclética (Espiritualista Universal), Forças Mentais (do 

Planalto), Fundação (Arcádia, OSHO), Grupo (Aglutinado da Nota Sol), Instituto 

(Branay, Solarion), Legião (da Boa Vontade), Loja (Maçônica), Movimento 

(Gnóstico Cristão Universal do Brasil na Nova Ordem), Ordem (Dos Quarenta e 

Nove, Espiritualista Cristã Vale do Amanhecer, Rosa Cruz-AMORC), Ponte (Para a 

Liberdade), Santuário (Dourado), Sociedade (de Eubiose, Fraterna do Lótus 

Sagrado, Internacional de Meditação, Teosófica, Sahaja Yoga), Templo (da 

Sabedoria Jnana Mandiram). (SIQUEIRA, 2002, p. 180). 

 

Lembrando que não é um estudo atualizado, provavelmente alguns grupos não existem 

mais e outros surgiram nesse ínterim. De certo modo alguns desses grupos também estavam 
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em Alto Paraíso, como exemplo, os Cavaleiros de Maytréia. E segundo Xavier (2003), a 

Cidade eclética e Vale do amanhecer em Alto Paraíso surgiram junto com a capital. Campos 

(2008) afirma que outro fato que impulsionou a migração de místicos e espiritualistas para 

Alto Paraíso até 2000 foi a crença de que o mundo entraria em colapso nesse mesmo ano, 

restando apenas poucos lugares possíveis de se viver na Terra, entre eles a região da Chapada 

dos Veadeiros. “Porém, o mundo não acabou naquele ano, mas o caráter místico, esotérico e 

espiritualista do turismo da região foi, em grande parte, perdido, fazendo com que diminuísse 

em muito o fluxo de pessoas para o município de Alto Paraíso de Goiás” (p. 92). A partir daí, 

o município passou a buscar fontes de recursos alternativas capazes de trazer melhor 

qualidade de vida para o município e seus habitantes, da área rural e urbana, e assim a 

tradição agrícola da região foi lembrada. 

 Xavier (2003) discorre sobre o misticismo de Alto Paraíso, confirma que acreditam 

que é um lugar de preparação para o Terceiro Milênio (ou Nova Era) para a Era de Aquários. 

Segundo o mesmo autor, outra teoria é que místicos da região afirmam existirem placas de 

cristal no subsolo, sendo considerada o maior platô de cristais do planeta. O autor traz a fala 

de alguns grupos místicos sobre essa afirmação. “A vinda para Alto Paraíso foi por intermédio 

de muitas confirmações, que foram cada vez mais fortes, [...] é como se fosse uma energia 

eletromagnética assim, que forma um cordão, um cinturão eletrônico (Arcádia Irmandade de 

Luz Solar)” (p. 46). “Qualquer energia que emanar a partir dali, com a potencialização do 

cristal, essa energia vai se multiplicar infinitamente. (Cavaleiros de Maytréia)” (p. 47). “O 

planalto central teria lençóis de cristal que vão servir futuramente para comunicações 

extraplanetárias e galácticas interdimensionais, que não deveriam nem ser exploradas, nem 

mexidas, porque se não, vai prejudicar um trabalho com a tecnologia futura (Instituto 

Solarion)” (p. 46). 

Para Xavier (2003), essas certezas são objeto de dúvidas, afinal, se trata de verdades 

reveladas com caráter divino, secreto, misterioso, sendo verdades místicas ou esotéricas. 

Outra teoria sobre a cidade é que “o paralelo 14, que atravessa a lendária cidade de Machu 

Picchu, no Peru, também passa sobre Alto Paraíso, originando fantásticas histórias sobre a 

região: discos voadores e seres extraterrestres.” (PTDRS, 2001). Essas lendas místicas são 

reproduzidas pelos moradores, até mesmo alguns stakeholders confirmam as lendas e dizem 

acreditar. 

Em relação à abordagem dos extraterrestres, não cabe à essa dissertação discutir sobre 

a existência ou não. Porém, cabe o questionamento do porquê essa ideia é disseminada em 

Alto Paraíso. Segundo o historiador (S19), isso foi em todo Planalto Central por influência de 
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Brasília ser tradição de pesquisas de discos voadores, e por influência do Projeto Alvorada, 

criado por Luiz Gonzaga Scortecci de Paula. Segundo a Aldeia Planetária (2012), esse projeto 

foi de 1981, a proposta inicial era construir doze Estações Celestes em regiões elevadas no 

interior do Brasil, onde seriam desenvolvidas uma economia de subsistência, contatos com 

Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) e estruturas de sustentação para os 

sobreviventes da grande catástrofe do fim do século. 

O prefeito (S11) fala da época que todos pensaram que o mundo ia acabar e iria sobrar 

apenas Alto Paraíso, primeiro em 2000 (chamado de bug do ano, foi uma profecia de 

Nostradamus), e depois 2012 (que foi o fim do calendário maia). Candia (2009) também conta 

do dia 14 de outubro de 2008, que segundo algumas pessoas, seria um dia de portais, sendo 

possível ver naves e fazer canalizações em Alto Paraíso. Houve movimentação dos 

moradores, e certos indivíduos pararam para observar o céu, alguns relataram que viram “um 

enorme foco de luz, transitando pela cidade, como um cometa, de cor verde e cauda amarela.” 

(p. 180). A mesma autora acredita que em Alto Paraíso coexiste uma vida intensa em outro 

plano e encontra-se o 14° Disco Solar6. 

O prefeito também conta sobre o cristal “falam que aqui, nós estamos em cima de uma 

jazida imensa de cristal e que isso traz energias diferentes, com relação a energia, eu acho que 

realmente tem, porque que vem para Alto Paraíso, não vai embora mais facilmente, não.” Ele 

também reafirma sobre o paralelo 14, “tem também a questão de estar no paralelo catorze que 

é o mesmo de Machu Picchu. Então, tem todo esse apelo para esse lado místico, esotérico.” 

(S11). Uma gestora fala sobre a suposta placa de cristal: 

 

O paralelo passa aqui, passa em Machu Picchu, então assim, realmente aqui tem 

uma pedra de cristal de silício muito grande, e na tabela periódica, o silício está de 

baixo, acho que do oxigênio ou do carbono, alguma coisa assim, que é o que forma a 

gente. É uma grande placa, só que ela é subterrânea, você não vê. Mas dizem que a 

claridade dela é tão grande que de satélite você consegue ver (S26, grifo nosso). 

 

Uma professora de yoga também associa Alto Paraíso ser um polo de espiritualidade 

por todo o histórico da cidade e por ter uma “energia” muito forte devido à placa de quartzo: 

“falam que tem uma placa de quartzo pela cidade, e isso deixa a energia mais forte”. (S4). 

Outra entrevistada diz: 

 

 
6 Um objeto construído através de códigos, e que foi repassado para Alberto Frioli (o criador do projeto 

Harmonizador Planetário), do qual fez a abertura do portal do Morro da Baleia em seis de dezembro de 2008. 

(CANDIA, 2009). 
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A gente não pode perder de vista o potencial de transformação que traz a Chapada 

dos Veadeiros em função de uma placa de cristal, que tem abaixo dos nossos pés, 

aonde o sol bate e a irradiação de luz é muito grande. Então quando a gente 

chega aqui, experencia determinadas coisas, tudo o que está no pré-consciente vem à 

tona, então tudo o que estava um pouco escondido ou para chegar na nossa 

consciência, então vem à luz. E aqui, como eu acho que tem essa energia cristalina, a 

gente pensa e as coisas acontecem rapidamente, então você pensa em uma pessoa, e 

a pessoa aparece. A gente que mora aqui, que está acostumada, é como se estivesse 

tudo, a gente é todo mundo integrado. Então acontece esse processo de encontros. 

[...] Uma das coisas que sempre me chama muita atenção aqui na Chapada dos 

Veadeiros é que as pessoas vêm para cá, olham e dizem: "Vou morar aqui", e a 

gente recebe, antes da pandemia, a gente recebia muitas pessoas que tiravam um ano 

sabático para morar aqui, ou então que vieram passear e que acabam ficando. Mas 

essas pessoas geralmente ficam um ano, um ano e meio e daí elas vão embora. É 

como se elas precisassem passar por um processo de ajuste de desenvolvimento da 

consciência, e depois seguissem com esta nova consciência (S8, grifo nosso). 

 

 

Algumas pessoas da cidade reproduzem uma ideia de que a NASA teria tirado fotos de 

satélite mostrando que a região da Chapada dos Veadeiros brilha. Segundo Azzi (2013), a 

história é que nos anos de 1960 a NASA teria ligado para Brasília perguntando o que havia 

exatamente no solo de uma certa região ao norte de Goiás pois ali havia um brilho 

impressionante, registrado por fotos de satélite. Chegaram então à conclusão de que o brilho 

vinha do cristal de quartzo, já que toda a vizinhança está assentada sobre uma imensa placa 

desse minério. Entretanto, não existem registros dessas fotos. Uma entrevistada diz que já 

pesquisou, mas nunca encontrou essa imagem, foi apenas uma informação disseminada, “se 

essa imagem existir, pode ser assim porque o cerrado, na parte do Parque Nacional, ele na 

seca deixa aflorar bem o solo em volta, e o solo é composto de muitos cristais de quartzitos, 

que é muito branco mesmo” (S30).  

O historiador diz: “Não, isso aí é uma lenda porque dizem que os astronautas passando 

aqui de dia ou de noite veem um brilho muito especial nesse ponto aqui da América do Sul, 

daí que vem a lenda.” (S19). Em pesquisa no banco de dados de imagens da NASA, não foi 

encontrado nenhuma imagem específica sobre isso, as imagens encontradas foram de 2017 

quando houve uma trágica queimada da história do parque, proveniente de uma série de 

incêndios criminosos (Figura 12). 
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Figura 12 - Imagens da NASA da Chapada dos Veadeiros (PNCV e entorno) 

 

 

 

Fonte: NASA (2017).  

 

No site da NASA (2017) apresenta a diferença do dia 06 de outubro para 12 de 

outubro, quando 35.000 hectares foram queimados. A teoria mística é que até de dia se vê o 

brilho dos cristais, mas as imagens mostram que não é realidade. Não foram encontradas 

imagens no período noturno. Além do historiador (S19) dizer que as imagens da NASA é uma 

lenda, complementa que o Paralelo 14 na realidade não passa em Machu Picchu: “Parece que 

Macchu Picchu está mais perto do Paralelo 15, salvo engano, ou 13, não tenho muita certeza, 

depois você dá uma olhada, há uma diferença entre paralelos entre Alto Paraíso e Macchu 

Picchu.” (S19). 

Uma entrevistada geológa (S30) explica que Universal Transversa de Mercator (UTM) 

é o sistema utilizado de coordenadas cartesianas bidimensional, ou seja, o Meridiano de 

Greenwich (a linha imaginária no sentido norte-sul) determina as longitudes, e a Linha do 

equador (a linha imaginária no sentido leste-oeste) determina os paralelos. Ou seja, o paralelo 

14 significa que está a 14° da Linha do Equador, no caso de Alto Paraíso, está a 14° no 



105 

Amanda Alves Borges 

 

sentido sul. Segue na Figura 13, a imagem disseminada sobre o paralelo 14. A teoria mística 

seria que o fato do paralelo 14 passar por Machu Picchu e Alto Paraíso, os dois locais seriam 

portais dimensionais, em especial o Jardim de Maytrea em Alto Paraíso. 

 

Figura 13 - Imagem disseminada sobre o paralelo 14 
 

 

 

Fonte: Ecovilakuanyin (2021).  

 

No Google Earth (Figura 14) constata-se que o paralelo 14 passa perto (a 23 km) de 

Alto Paraíso, mas não passa por Machu Picchu (nem no sítio arqueológico, nem no povoado). 

  

Figura 14 - Pesquisa no Google Earth sobre o paralelo 14 
 

 

 

Fonte: Google earth (2021). 
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O paralelo 14 passa no Peru, em outras cidades, uma como referência é Capacmarca, 

aproximadamente a 135 km de Cusco e a 250 km de Machu Picchu. Conforme pode-se ver na 

Figura 14, na realidade é o paralelo 13 que passa por Machu Picchu, e mesmo que passasse 

pelo paralelo 14, é uma linha imaginária que passa por diversos outros lugares do mundo 

(como exemplos, os países Bolívia, Angola, Zambia, Malawi, Moçambique, Madagascar e 

Austrália), então é apenas uma crença e lenda mística. Em relação a grande placa de cristal, o 

entrevistado (S19) diz: “o que há de mais místico é a presença do cristal, faz com que as 

pessoas até extrapolem um pouco, porque a placa de cristal, a rigor, não existe, dentro de uma 

visão científica, geológica, essa placa, tal como as pessoas concebem no imaginário, não 

existe”. Uma geóloga pesquisadora da região explica: 

 

Assim, existe muito cristal, mas os cristais de quartzo, o maior que a gente conhece, 

que eu conheço pessoalmente é um cristal que está lá no Museu de Minas Gerais lá 

de Ouro Preto, que ele deve ter uns dois e meio, por dois metros de diâmetro e 

altura. Porque a ligação química cristalográfica não deixa ser muito maior do que 

isso, você não consegue pressão e temperatura suficiente para formar um cristal 

gigante, então uma grande placa de cristal não existe de maneira nenhuma. O que 

existe na Chapada é que aquelas rochas que estão na superfície são quartzitos 

formados por microcristais de quartzo, então eles agrupados formam a rocha. 

Agora, uma grande placa que seja um único cristal? Isso não existe jamais, não 

existe no mundo inteiro. O que existe lá é muito cristal que são veios, tanto 

formando essa rocha de micro, que são microcristais agregados, que formam uma 

rocha, quanto veios de quartzo, que aí sim deixaram crescer os cristais maiores que a 

gente encontra na região. Mas maiores que chegam a um metro no máximo, não vi 

maior que isso (S30, grifo nosso). 

 

Conforme explicação da geóloga, conclui-se que a grande placa de cristal que 

acreditam ter na Chapada dos Veadeiros não é realidade, o que existe são microcristais de 

quartzo que agrupados formam a rocha. A geóloga ainda diz que sua intenção não é fazer com 

que as pessoas desacreditem que é um lugar de cura, mas se querem acreditar que é um lugar 

de cura, acreditem, mas “não por uma grande placa de quartzo, e sim por vários cristais. Eu 

acho até que fica mais bonito do que uma placa gigante, porque geologicamente é impossível, 

sabe?” (S30).  

 

Então eu queria que eles acreditassem no poder que tem lá, porque acho que isso é 

tudo dentro de cada um, mas que a grande placa incomoda a gente muito mesmo 

porque aí é uma disseminação científica que não é correta. É melhor dizer que 

sim, existe muito cristal, e existe mesmo, eu tenho a oportunidade de andar lá em 

lugar que a galera não pode andar. Cara, eu acho cristal o tempo inteiro, [...] eu fui 

em 2003 a primeira vez, na Vila de São Jorge, era lotada de cristal de quartzo no 

chão na rua, era tudo de terra ainda, até a estrada ainda era de terra. [...] E eu ando 

em lugares no topo da Chapada que as pessoas não podem ir, ou que são áreas 

particulares, cara, eu encontro cristais de monte. Perfeitos, lindos, lindos, e não 
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recolho, eu deixo no lugar porque eu sei que lá ninguém vai pegar. (S30, grifo 

nosso). 

 

Se todas essas disseminações são teorias místicas, o que então é realidade? O que faz 

com que o local seja considerado numinoso? Para uma entrevistada (S26), é a junção de 

vários elementos, da abundância de água, cristais, rochas, mineiras: “é uma integração de tudo 

isso, da beleza, que é muito bonita, se pensar, nossa, milhões de anos que demorou para isso 

tudo formar, é muito bonito. As espécies que têm lá de bicho, de fauna, de flora, e ainda vem 

a água e aquela formação rochosa, é muito diferente”.  Outros entrevistados também 

acreditam ser em relação a beleza natural:  

 

Seria a beleza natural do lugar, seria um pouco a virgindade do lugar, o nível de 

preservação, isso e um pouco a fama também, a própria fama, e o fato também de 

que alguns grupos espirituais vieram para cá, aí a coisa vai rolando, mas aqui é um 

lugar como outro qualquer, quer dizer, cada lugar é especial, aqui também tem a sua 

especialidade, mas não que aqui seja diferente de outros lugares por causa disso. 

(S19, grifo nosso). 

 

É um conjunto, se torna um lugar, uma energia, mas... não que aqui seja, nossa, 

aqui é o lugar da energia mais foda do Brasil, não. Mas tem uma, não sei, tem 

uma coisa diferente, eu acho que em todas as Chapadas, eu sinto isso em todas as 

Chapadas que eu vou. Tanto Diamantina, quanto o do Araripe, que são as que eu 

conheço, não conheço as outras, mas acho que é uma coisa muito de Chapada, de 

montanhas, de natureza. Todo lugar que preserva mais a sua natureza tem esse 

encanto, se você se conecta realmente assim com você mesma, com a natureza você 

consegue sentir a sutileza dos lugares. Quando você urbaniza muito um lugar, o 

lugar vai perdendo. (S4, grifo nosso). 

 

Os entrevistados consideram que o nível de preservação e a virgindade do lugar faz 

com que se torne encantador, mas que existem outros lugares que também são da mesma 

forma. Para outro stakeholder (S23), o que tem de interessante na região é o encontro de 

grandes grupos geológicos. A geóloga (S30) explica que na região há o encontro de quatro 

grupos geológicos, sendo que três deles fazem parte do Supergrupo Veadeiros: Formação 

Arraias do Grupo Araí/Grupo Traíras/ Grupo Paranoá.  E o quarto grupo é o Grupo Bambuí 

(um grupo mais novo, que são rochas sedimentares que ficam no moinho e não faz parte do 

Supergrupo Veadeiros). Um entrevistado diz: 

 

Se você vai ali na capela, na parte baixa do Parque, você tem terrenos de 1.6 bilhão 

de anos. Você tem granito, você vê a base granítica, lá das profundezas. A parte alta 

da serra, Pouso Alto, Serra de Santana, ali onde você vê as corredeiras dos saltos, é 

1.1 bilhão de anos. Então, em mil metros de desnível você tem 500 milhões de anos 

de geologia, geomorfologia, entendeu? Então assim, entender como que isso aqui se 

formou, lá na geologia, e como a geomorfologia moldou todos esses cânions, todas 

essas rochas dobradas que a gente tem aqui, são processos muito diferentes, 

entendeu? Então, estudar tudo isso envolve muito conhecimento. E o problema é 
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que a galera do misticismo, um problema assim, minha opinião: não sei, parece 

que não quer olhar para isso, para ver que uma coisa confronta a outra, uma 

informação confronta a outra. [...] Agora, é muito mais fácil, é muito mais 

manchete, é muito mais tocante falar que tem uma grande placa de quartzo rosa que 

dá para ver do espaço. "Uau, isso explica muito", não explicada nada, não tem isso, 

é bobagem. (S23, grifo nosso). 

 

Estudar e entender geologia realmente é difícil e exige conhecimento, mas para o 

entrevistado (S23), o conhecimento e a informação estão acessíveis, entretanto, parece que as 

pessoas (principalmente os místicos) preferem acreditar nas teorias das manchetes. A geóloga 

complementa que na geologia não se trabalha com misticismo: 

 

Dentro da ciência geológica, a gente não trabalha com nada de misticismo, nem 

cura, nem nada com cristais. Mas o que eu acredito, estudando, há muito tempo 

estudando rocha e tal. O cristal foi formado com energia, com uma certa energia, 

precisou dessa energia de criação para juntar as moléculas, e eu acho que isso, para 

quem é sensitivo, para quem consegue, para quem acredita, pode sentir essa energia 

da criação dele, de algo assim. Não acredito que as coisas estão completamente fora, 

a gente tem aí a física quântica que prova que a gente gera energia, nossas moléculas 

geram energia, e isso passa de uma pessoa para outra de um jeito que uns sentem 

mais, outros sentem menos. Então acho que o cristal está ali como um objeto, um 

objeto que você consegue passar uma energia por ele. E a Chapada é tão conhecida 

de tanta gente que vai lá à procura de cura, não é? Então já conheci, trabalhando lá 

desde 2016, várias pessoas que se mudaram para lá em busca dessa cura. Alguns 

acham, outros não acham. Acho que também depende do interno de cada um. É um 

lugar geologicamente muito antigo e que tem uma história geológica muito bonita. 

Já foram quatro mares de idades completamente diferentes. […] Começou em dois 

bilhões de anos atrás um ambiente continental que depois abriu um rifte, igual o 

Rifte Valley na África, e foi preenchido por sedimentos marinhos, que é o grupo que 

está dentro do parque. [...] É, ali na Chapada é excepcional mesmo. Não sei se é só 

dessa riqueza geológica assim. O lugar é muito bonito, é natural, preservado, eu 

acho que isso mexe demais com as pessoas, sabe? Você sai de uma cidade para 

chegar em um lugar daquele. Você vê mato para todo lado, conservado ainda, 

isso. E a água também, muita água. Muito limpa, água limpa demais, está 

sempre passando e limpando as coisas. Eu acho que é mais isso até. (S30, grifo 

nosso). 

 

A entrevistada (S30) afirma que existem estudos que comprovam que a região foi 

fundo do mar. De acordo com o ICMBIO (2021), a história do estudo geológico da área do 

PNCV corresponde à evolução de uma bacia do tipo “rifte intracratônica”, onde os 

sedimentos do Grupo Araí representam o resultado inicial de sedimentação continental (fase 

pré a sin-rifte) e de uma fase inicial caracterizada por uma sedimentação marinha (fase pós-

rifte). Além disso, explica que as estruturas geológicas em conjunto com o relevo local 

originam o encachoeiramento no PNCV. 

A geóloga (S30) finaliza explicando que os cristais são formados por moléculas 

ordenadas geometricamente em uma trama bem definida, pelo movimento de cristalização, 

em um fluído quente se cristaliza e ordena os elementos químicos. O quartzo mais encontrado 
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na Chapada dos Veadeiros é o quartzo puro conhecido como cristal, seu nome é quartzo 

hialino (forma química SiO² - dióxido de silício, composto por duas moléculas de oxigênio e 

uma molécula de silício), existe pouco do quartzo rosa (e os que têm não são iguais ao quartzo 

rosa vendido, são quartzos mais brutos que ficam rosados por conta de ferro). Os quartzos são 

utilizados como transmissores, e conta-se na Chapada que os quartzos eram usados nos rádios 

transmissores durante a Segunda Guerra Mundial. O quartzo tem propriedades piezelétrica, 

gera energia quando sofre pressão mecânica, e transmite uma onda que conta o passo, como é 

o caso do relógio.  

Quando questionado o que seria a “energia” que os místicos afirmam sentir no 

cristal, ela arriscou dizer: “Se pensarmos que nosso corpo é feito de moléculas, e essas 

moléculas estão se movimentando e gerando uma energia em volta da gente, é o mesmo que 

se tivéssemos ativando a energia dentro do cristal. Eu nunca vi um artigo científico provando 

isso. [...]” (S30). Vimos então que o chackra cardíaco do planeta, as supostas imagens da 

NASA que mostrariam o brilho dos cristais, o paralelo 14 que passa por Machu Picchu, e a 

enorme placa de cristal são teorias místicas. A realidade é que existem muitos cristais de 

quartzo que agrupados formam a rocha, a região já foi fundo do mar, o contexto geológico é 

singular (o que propicia as dezenas de cachoeiras), e a abundância da natureza impressiona.   

Segundo Costa et al. (2015), a Chapada dos Veadeiros traz uma ideia de natureza e 

cultura imbricadas, a patrimonialização do parque contribuiu para a ideia de uma natureza 

terapêutica e o potencial do Turismo Espiritual, no qual a experiência de meditação naquele 

ambiente favorece a renovação física e emocional. A natureza natural como recurso 

patrimonial entra na esfera de um consumo gradual, fazendo a paisagem de uso e consumo 

coletivo, mas também vira um atributo de grupos seletos, hibridizando vida natural orgânica. 

 No caso de Alto Paraíso, é considerado um lugar de fuga das grandes cidades e de 

toda a negatividade causada pela lógica da efemeridade e dos dramas socioespaciais que as 

mesmas apresentam, se tornando um alvo de naturofília. No entanto, essa negação do urbano 

não se efetiva na prática, pois as ações e comportamentos continuam próximos aos da cidade. 

A união com o natural passa então a ser um pretexto e não um objetivo, a naturofília acaba 

obscurecendo como a natureza torna-se mais um recurso entre tantos outros que o Cerrado 

possui, e cria um eufemismo “imagem idílica de Alto Paraíso”, baseada em uma suposta 

magia da comunhão com a natureza (COSTA et al., 2015).  

Isto posto, percebe-se que a relação sociedade natureza de Alto Paraíso está pautada 

no mito da natureza intocada (DIEGUES, 2001), do qual idealiza nas áreas naturais protegidas 

uma forma de proteger o mundo selvagem, a natureza em estado primitivo. Idealizam também 
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a natureza preservada e terapêutica, ao mesmo tempo capaz de desenvolver o turismo. Na 

próxima seção será evidenciado os elementos observados pela pesquisadora no trabalho de 

campo e nas redes sociais. 

5.4 “CERRADO É MÁGICO” - PERCEPÇÕES DA PESQUISADORA EM TRABALHO 

DE CAMPO E NAS REDES SOCIAIS 

 

Ao chegar em Alto Paraíso, depara-se com uma grande nave espacial na entrada da 

cidade, escrito: “Seja bem-vindo a Alto Paraíso de Goiás. Capital da Chapada dos Veadeiros”. 

Mais adiante, no portal da principal avenida da cidade, existe uma placa de madeira escrita: 

“Bem-vindo. Chapada dos Veadeiros. Alto Paraíso. Homem – Harmonia – Natureza.” No 

primeiro momento então as ideias repassadas pelo município são de misticismo e integração 

com homem/natureza, conforme pode-se ver na Figura 15. 

Curiosamente, algumas praças e ruas carregam nomes, como: praça quatro elementos 

alquímicos, praça da terra, rua dos cristais. E os comércios seguem na linha mística/natureza, 

na avenida principal da cidade de Alto Paraíso alguns exemplos são: Abduzidos, Rei dos 

Cristais, Namastê Chapada, Brasil Roots, Multiverso, Cantiga de Fadas, Cristal Jóias, 

Tapindare, Chapada das Veadas, Estrada Ecologia Humana, Chakana Arte Inka, Ateliê Casa 

das Mandalas, Alquimia, Pedra Viva Cristais, Arco Íris, Terra Flor, entre outros. Comumente 

é encontrado nesses estabelecimentos alguns serviços como tiragem de cartas de tarot, 

descoberta do seu kin no calendário maia, energização através de técnicas de imposição das 

mãos, e o pêndulo é utilizado principalmente para ajudar o cliente a decidir qual cristal 

comprar. Alguns estabelecimentos também possuem telescópio para observação noturna.  
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Figura 15 - Entrada de Alto Paraíso de Goiás 
 

 

 

Fonte: imagens da autora (2021). 

 

Algo peculiar na biblioteca de Alto Paraíso são as diversas seções no tema da 

espiritualidade, religiosidade, misticismo, ufologia e terapia, e alguns exemplos das seções 

são: Hinduísmo, Budismo, Taoismo, Sufismo, Cristianismo, Espiritismo, Osho, Ovnis, 

Numerologia, Cabala, Eneagrama, Astrologia, Feng Shui, Cristais, Tarô, Tantra, Meditação, 

Yoga, Pirâmides, Medicina natural, Alimentação natural, Música/Som/Cura. 

Percebe-se em toda cidade (Figura 16)  uma mescla de elementos orientais (panos 

estampados, quadros e pinturas artísticas do hinduísmo com Ganesha, Shiva, Lakshmi, 

Krishna, assim como imagens budistas, esfinges egípcias, desenhos de mandalas, entre 

outros); elementos ufológicos (diversos bonecos verdes e naves espaciais espalhados por toda 

cidade e nas lojas de souvenirs, “pontos de abdução” para tirar fotos, e muitos souvenirs com 

ETs); e elementos locais (produtos agroecológicos das comunidades, produtos do Cerrado, 

produtos regionais como cachaça e pimenta, pinturas artísticas da fauna e flora cerratense), e 

elementos indígenas (lojas de não indígenas que vendem artesanatos e medicinas indígenas, 

pinturas artísticas com indígenas). As vezes também há mistura dos elementos, como uma 

pamonharia que fez a logomarca de uma pamonha ET, e uma loja com painel para tirar fotos 

com rostos vazados de um ET, mas com adereços indígenas.  
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Figura 16 - Mescla de elementos em Alto Paraíso de Goiás 

 

 

 

Fonte: imagens da autora (2021). 
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Também há uma mescla no meio gastronômico, pois há restaurantes de comida caseira 

local, churrascaria, ao mesmo tempo que há restaurantes que oferecem comida vegana e 

vegetariana. Nos estabelecimentos facilmente encontra-se folhetos sobre massagens, terapias, 

florais do cerrado, “guiagens” pelos atrativos naturais. Normalmente a indicação que fazem 

são os da Associação dos Terapeutas.  

A Vila de São Jorge possui asfalto apenas até a chegada, mas dentro da vila não há 

asfalto, possuindo um ar mais bucólico. Alguns nomes dos estabelecimentos da rua principal 

são: Pousada Pôr do Sol, Cristal da Terra Eco Pousada, Pizzaria Lua Nova, Chalés Luar da 

Chapada, Restaurante Sabor do Cerrado, Galeria e Petiscaria Cerrado, Sol e Cachoeira, 

Senhor das Trilhas, Alquimia dos Cristais, Phyto Cerrado - terapia e produtos naturais, 

Restaurante Canela D'ema, Taiuá Ambiental, Pousada Raízes. Percebe-se que o foco é a 

natureza e elementos do Cerrado, mais do que o misticismo e terapias, mas também encontrei 

na vila um local que oferece massagem bioenergética e vivência terapêutica binaural, e outro 

que na placa dizia: medicinas indígenas (rapé, sananga, óleos, Ayahuasca, tinturas, ervas, 

vivência, acessórios xamânicos, pintura corporal). 

Tanto em Alto Paraíso quanto na vila de São Jorge há muitas lojas de cristais e roupas 

alternativas orientais, mas na Vila de São Jorge não há tantos elementos hinduístas como em 

Alto Paraíso. Predomina imagens de São Jorge na Vila, que é o padroeiro. Na rua principal 

também tem o Armazém São Jorge e Farmácia São Jorge, portanto, o catolicismo é mais 

presente na vila, diferente de Alto Paraíso, que possui igreja católica, mas também muitas 

igrejas evangélicas, centros espíritas e de umbanda, templos de meditação com elementos 

budistas e hinduístas, casas de Santo Daime (essas costumam ser mais distantes da cidade), 

entre outras religiões, crenças, e filosofias de vida. 

No povoado do Moinho também não há asfalto e existem poucos comércios, passando 

um ar ainda mais bucólico do que a Vila de São Jorge, e a grande atenção é para a loja da 

Dona Flor (já citada anteriormente). Mas também existem locais voltados para a 

espiritualidade, como exemplos: uma hospedagem que oferece terapias xamânicas 

(constelação familiar xamânica, realinhamento energético com tambores, tarot xamânico, 

mentoria da alma); uma comunidade de vida natural e holística que na entrada possui uma 

placa com diversos yamas e niyamas (condutas éticas da filosofia do Yoga); um atrativo de 

cachoeiras que na entrada possui uma mensagem “Renove sua energia”; um sítio de 

agrofloresta com foco na produção de orgânicos; e um local de retiros de meditação e câmara 

sagradas.  
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No geral, a arquitetura diferenciada dos templos (no formato de gotas, cúpulas ou 

espaços amplos circulares) e de alguns meios de hospedagem (em formato de naves espaciais) 

faz com que se torne algo característico, por se misturar com a arquitetura local. Na Figura 17 

mostra um pouco dessa arquitetura, à esquerda um templo chamado Gota Sat Som, e à direita 

um meio de hospedagem chamado Espaço Nave Luna Zen. 

 

Figura 17 - Arquitetura de templo e meio de hospedagem em Alto Paraíso de Goiás 
 

 

 

Fonte: imagens da autora (2021). 

 

Normalmente os templos de meditação e mantras são abertos ao público, o Gota Sat 

Som até mesmo tinha a programação da semana estampada na porta, variada entre cantos 

devocionais, música medicinal, mesa lira, meditação sonora, jornada sonora guiada pelos 

instrumentos, contos, poemas e músicas sufi. Esse templo pedia contribuição financeira, 

também pedia que todos retirassem os sapatos na entrada, permanecessem em silêncio, 

desligassem celulares, e tirassem fotos apenas no intervalo. É importante ressaltar que optou-

se por ocultar os nomes dos locais que trabalham na linha da espiritualidade, com exceção do 

Gota Sat Som pois foi concedida autorização da imagem.  

Durante o trabalho de campo outros templos foram visitados, mas a maioria dos locais 

de retiros estavam fechados por ser época de pandemia. Através de indicação de moradores e 

pesquisa nas redes sociais foram localizados no total 30 locais envolvidos com espiritualidade 

e misticismo (variados entre templos, santuários, casas espirituais e ecovilas). Essa quantidade 
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foi contando Alto Paraíso, São Jorge, Moinho e toda o entorno rural que ainda fosse 

considerado parte do município. Porém, como alguns representantes desses locais disseram 

que não gostam de divulgação, não iremos expor nesta presente dissertação os nomes. 

Também não foi encontrado em trabalho de campo nenhum material organizado sobre esses 

locais espirituais, o único material encontrado na linha do misticismo foi o guia da Figura 18. 

 

Figura 18 - Guia holístico encontrado em trabalho de campo 
 

 

 

Fonte: encontrado no Espaço Naves Luna Zen (2021). 

 

Esse guia não especificava nada sobre os locais, a parte de trás dele não tinha 

informações. No canto esquerdo apenas passava algumas informações gerais sobre o 

bioma Cerrado, o PNCV, a expansão do parque, e a seguinte informação sobre o 

misticismo: 

 

A Chapada dos Veadeiros, especialmente na região de Alto Paraíso, possui um forte 

turismo místico e terapêutico. Dentro os motivos, pode-se citar as exuberantes 

paisagens, a pureza das águas, a abundância de aflorações de quartzo (o que 

faz a chapada ser vista como um centro de concentração de energia) e o fato de 

ela ser cortada pelo paralelo 14, o mesmo que passa por Machu Picchu. A ocupação 

mística da região começou pouco antes da criação do parque. Desde 1957 a região 

recebe espiritualistas e ambientalistas, estando em atividade hoje dezenas de grupos 

e comunidades de diversas escolas espirituais, terapeutas holísticos, alternativos, 
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quânticos e místicos. (GUIA HOLÍSTICO – CHAPADA DOS VEADEIROS – 

GOIÁS – BRASIL, s.d., grifo nosso). 

 

Para Townsend et al. (2015), os parques fornecem uma oportunidade importante para 

as populações urbanas se conectarem com a natureza, um fator chave para a saúde espiritual. 

Sendo assim, em entrevista com o gestor do PNCV (S23), questionei se o parque dava algum 

foco para a espiritualidade, ele explicou que antigamente a gestão do parque fazia o receptivo 

e tinha voluntários, mas com a concessão do parque, a gestão não lida mais diretamente com o 

público. Quando lidavam com o público, eles faziam algumas pesquisas de perfil para 

entender questões básicas, mas não trabalham direcionando os públicos, e complementa: 

 

O místico trata de crenças, trata de coisas que as pessoas acreditam, então assim, o 

Parque oferece oportunidade para todos. A gente não vai focar no turismo místico, a 

gente vai focar em preparar ambientes para receber todos os públicos, todos os perfis 

de visitantes. Cada visitante é único, cada visitante tem uma motivação, uma 

intenção, uma motivação principal, motivações acessórias, mas cada um é único. [...] 

No Plano de Manejo fala do misticismo aqui na região, só que não é algo que a 

gente trabalhe em termos de turismo, quem trabalha direcionando atividades, 

roteiros, ou segmentando é o trade turístico. São as operadoras, os guias, as 

pousadas que dão essa roupagem para o negócio deles. (S23, grifo nosso). 

 

 Considerando essa afirmativa sobre ser o trade turístico que direciona o público, no 

levantamento feito por meio das redes sociais, foram selecionados alguns perfis de Instagram 

que evidencia o direcionamento ao público espiritual e místico da Chapada dos Veadeiros, em 

específico Alto Paraíso de Goiás (Quadro 8). Optou-se por ocultar os nomes das agências e 

guias, apenas nomeando o nome do Festival, por ser algo mais amplo e divulgado até 

internacionalmente. Em campo também foi mencionado sobre o Festival Condor and Eagle, 

mas como não foi encontrado um perfil no Instagram, não foi mencionado na tabela. 

Segundo Pessoa e Andrade (2020), o Festival Ilumina faz parte do circuito neo-

esotérico brasileiro, é uma comunidade que estabelece uma ecoespiritualidade constituída pela 

visão holística da relação entre a humanidade e o planeta, implicando em uma sacralização do 

meio ambiente, onde os participantes compreendem o planeta Terra como uma mãe ou uma 

divindade. Associam o local do festival como um local ancorado na visão holística do mundo, 

em torno da preparação da Nova Era, e como um espaço místico em 

contato/respeito/valorização com a natureza. O festival oferece uma ampla oferta de terapias 

alternativas e incorpora os discursos de qualidade de vida, autoconhecimento, 

aperfeiçoamento individual, cultivo da saúde corpo/espírito, educação ambiental, e 

valorização da alimentação saudável através do veganismo. 
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Quadro 8 - Direcionamento de público em perfis do Instagram 
 

Festival Ilumina Imersão na Chapada dos Veadeiros que vai te transformar. Shows, vivências, 

alimentação consciente, yoga, meditação. (grifo nosso). 

Agência de viagens         

Retiros de imersão 

Viagens de autoconhecimento, experiências com propósito. Já imaginou viver uma 

experiência capaz de transformar sua vida? Para relaxar, desconectar, reconectar, 

fazer amizades, se redescobrir, trazer leveza para algumas questões da sua vida, 

mergulhar em si, entender o outro. (grifo nosso). 

Yoga na chapada - 5 dias. Yoga é para todos. (grifo nosso). 

Passeios, pacotes, experiências, momentos de conexão com a natureza. (grifo nosso). 

Viaje no feriado de carnaval para uma experiência transformadora no lado B da 

Chapada. Um mergulho na cultura indígena, assentamentos, cachoeiras e misticismo. 

Nas cachoeiras e cânions, a força da queda d'águas nos presenteia com revigorantes 

banhos de energia. Viva a magia do Cerrado e renove as energias com as boas 

vibrações desse cantinho especial do Brasil. (grifo nosso). 

Uma imersão em contato com o sagrado feminino, através de uma jornada em conexão 

com a lua e os elementos da natureza. (grifo nosso). 

Camping, cachoeira, yoga, meditação, música e fogueira. (grifo nosso). 

Retiro de mulheres na Chapada dos Veadeiros, sagrado feminino: práticas e rituais. 

Dança sagrada, dança com o fogo, cantos e rezos de cura, cerimônia da medicina do 

cacao, meditação do animal de poder, numerologia, tiragem do kin, passeio em 

cachoeira e jardim de maytrea, educação ambiental e plantio, soundhealing com tigelas 

de cristal, iniciação de cantos no tambor lakota e instrumentos xamânicos, tantra. (grifo 

nosso). 

Retiro cura quântica do feminino, retiro harmonia plena - equilibrando a energia Yin 

Yang - para homens e mulheres. (grifo nosso). 

Condutor local        

Guia de turismo 

Trilhas, passeios 4x4, roteiros personalizados, terapias na natureza, veganismo. / Isso é 

Chapada dos Veadeiros, um paraíso na natureza. O chackra cardíaco da terra. Sinta 

e receba essa energia. (grifo nosso). 

Trilhas e práticas de yoga Chapada dos Veadeiros. Yogini, tântrica, sagrado feminino. 

(grifo nosso). 

Te ajudo a se reconectar com seu ritmo interno, através da Lua e do Tambor. 

Meditação com tambor, oráculo lunar, arquétipos e percussão arquetípica. (grifo nosso). 

 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

Ao analisar o quadro, é explícito que fazem um direcionamento focado na integração 

do homem e natureza, evidenciando que a viagem é mais do que uma visitação de atrativos e 

consumo de paisagens, mas sim uma imersão, uma experiência de autoconhecimento, 

transformação e uma oportunidade de se conectar com a natureza. Os retiros também 

incorporam uma ideia de sacralização da natureza, associam o banho de cachoeira, a fogueira, 

a meditação e o yoga como uma renovação da “energia”. Divulgam seus pacotes com um 

discurso de transformação, e as informações são carregadas de arquétipos, apelando para 

diversas práticas terapêuticas espirituais na natureza. Uma das condutoras disse: 
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Sim, eu faço guiagem com terapia. Assim, eu não ofereço a terapia na guiagem, eu 

ofereço trabalhos de guiagem comum, do ecoturismo. E como no meu Instagram e 

algumas pessoas já conhecem esse meu trabalho, que está assim “Terapias na 

Natureza” eu deixo que a pessoa procure, se ela quiser e se interessar, aí eu falo da 

terapia. [...] Eu faço a terapia multidimensional, eu faço a terapia tamiana, eu faço a 

barra de access, o reiki eu quase não uso, é muito raro, e fazia cristal terapia, que 

hoje já não estou fazendo mais. (S7). 

 

A condutora complementa que as experiências com os viajantes são marcantes, “todas 

são muito especiais porque cada pessoa que vem e vai, ela deixa um aprendizado, ela deixa 

um ensinamento para mim, uma cura também.” (S7). Uma agência discursa que o “Cerrado é 

mágico”, subentendendo que possui forças sobrenaturais. Também dizem que é um “canto 

especial no Brasil”. Como mencionado anteriormente por Campos (2008), Alto Paraíso é 

considerado por muitos como éden terrestre, chackra cardíaco do planeta, e paraíso perdido 

pela humanidade que será reencontrado no terceiro milênio. É perceptível que essas ideias 

místicas acabam sendo disseminadas pelas mensagens publicitárias, dos quais usam os termos 

paraíso e chackra cardiáco da Terra. 

Aoun (2003) em seu livro “A procura do paraíso no universo do turismo” explica 

sobre as mensagens publicitárias que utilizam palavras e referências provenientes do universo 

religioso/espiritual para vender seus produtos. A autora diz que esse marketing e propaganda 

turística utiliza da imagem construída sobre o paraíso no imaginário coletivo ocidental, do 

qual sonha e desperta os desejos mais íntimos da alma humana por um mundo perfeito. 

Dessa forma, a publicidade usa palavras como paraíso, santuário, templo, Éden. Essas 

palavras concedem uma condição de qualificação superior e possuem força na fixação para a 

venda de produtos de consumo turístico. Além disso, as imagens atraentes com abundância de 

cores estimulam e potencializam o desejo do consumidor. É o turismo vendendo o paraíso na 

Terra, numa clara referência ao jardim do Éden e com toda sua carga simbólica. A autora 

complementa que há uma diferença do paraíso bíblico (ligado ao espírito como estado de 

equilíbrio) ao paraíso possível proposto pelo homem (vinculado às benesses da carne, jardim 

das delícias, rico em prazeres, deleites, em situações idílicas, aonde o pecado e a serpente não 

existem para interromper a permanência desse estado) (AOUN, 2003). 

De certo modo, alguns apontamentos feitos por Aoun (2003) não se enquadram às 

mensagens publicitárias da Chapada dos Veadeiros, pois não fazem uma divulgação tão 

vinculada com o luxo, prazeres e deleites. Mas fazem sim uma vinculação com éden, e 

imagem idílica de (Alto) paraíso, porém, mais vinculado à uma forma simplista da abundância 

natural. Em campo pude constatar essa abundância (Figura 19), que para mim é a “magia” do 

Cerrado, da Chapada dos Veadeiros e de Alto Paraíso.  
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Figura 19 - Atrativos naturais visitados em trabalho de campo 
 

 

 

Fonte: imagens da autora (2021). 
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 Na Figura 19 está apenas um pouco do que vi no entorno de Alto Paraíso. De cima 

para baixo, da esquerda para a direita: o Jardim de Maytrea (a); a Cachoeira Almécegas 1000 

no Parque Estadual Águas do Paraíso (b); o Vale da lua (c); a formação rochosa conhecida 

como útero no Vale da Lua (d); o Morro da Baleia (e); a Cachoeira do Buracão ou também 

chamada de Cachoeira do Parafuso no PEAP (f); o famoso chuveirinho do cerrado de nome 

científico Paepalanthus chiquitensis (g), e a Cachoeira de 120 metros no PNCV (h). 

Nessa seção falamos sobre as percepções das abordagens percebidas in loco e nas 

redes sociais. Os principais discursos imagéticos são uma mescla de elementos orientais, 

ufológicos, locais e indígenas. Alto Paraíso faz uma abordagem mais intensa do misticismo, 

com muitos bonecos de extraterrestres e naves espaciais. Diferente de Alto Paraíso que já é 

bem urbanizado, São Jorge e Moinho não possuem asfalto, tendo um ar mais bucólico. São 

Jorge possui comércios mais focados para o ecoturismo, Moinho quase não tem comércios. 

Tanto em Alto, quanto em São Jorge e Moinho, possuem casas e templos espirituais. Em 

relação as redes sociais, as principais abordagens são em relação a integração 

homem/natureza, sacralização do Cerrado, divulgação de uma experiência mística, 

transformadora de autoconhecimento em imersão na natureza. Na próxima seção será 

discutido os aspectos positivos e negativos do Turismo Espiritual. 

5.5 “AQUI TEM UM CONFLITO CULTURAL” - PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

DO TURISMO ESPIRITUAL 

 

 Em entrevista com os stakeholders da região, foi questionado se consideravam os 

viajantes do Turismo Espiritual um bom público. Apenas uma (S4) disse que depende, os 

outros (S1, S2, S3, S5, S7, S8, S9, S11, S14, S25) disseram que sim, são um bom público. 

“Com certeza são um bom público.” (S2). “É um excelente público.” (S3). “Maravilhoso, são 

pessoas maravilhosas.” (S8). “Sim, sem dúvida.” (S11). Também foi questionado aos 

stakeholders sobre os pontos positivos e negativos desse público, primeiramente segue na 

Quadro 9 um compilado dos principais pontos positivos apontados. Na tabela cada ponto está 

acompanhado de quais stakeholders mencionaram sobre cada o assunto, posteriormente será 

discorrido resumidamente sobre as principais ideias, sem mencionar novamente quais 

stakeholders falaram sobre o assunto. É necessário destacar que tantos os pontos positivos 

quanto negativos são apenas opiniões dos stakeholders entrevistados nessa presente pesquisa, 

não significa que retrata o pensamento de toda a cidade. 
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Quadro 9 - Pontos positivos mencionados pelos stakeholders 
 

Stakeholders Pontos positivos 

S1, S2, S4, S5, S7, S8, S9, S11, 

S14, S16, S19, S25, S26, S28, 

S30 

Possuem mais consciência ambiental, preocupam com a conservação do 

local, não fazem poluição sonora, cuidam de seus resíduos. 

S2, S3, S6, S7, S8, S9, S28 São motivados pela evolução, o aperfeiçoamento de si próprio, o 

autoconhecimento, e o conhecimento além da vida material. 

S2, S5, S11, S18, S29 Influenciaram para virar uma cidade cosmopolita, fazendo com que os 

nativos se acostumassem, tornando-se abertos e hospitaleiros. 

S1, S3, S4, S5 Possuem mais respeito com a comunidade, maior nível de educação, são 

pacíficos. Além disso, há uma troca de conhecimento com os moradores. 

S4, S5, S14, S16 Favorecem o comércio, gerando renda e empregos  

 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

O ponto positivo mais mencionado foi em relação a consciência ambiental, isso pode 

ter sido influenciado pelo fato que tinha uma pergunta específica sobre se consideravam que 

esse público tinha mais consciência ambiental. Muitos stakeholders consideram que sim, esse 

público possui mais consciência ambiental, pois o propósito de autoconhecimento está 

integrado com o respeito pela a natureza e a importância da preservação. Até mesmo 

comparam que o viajante espiritual é um ecoturista, pois ambos se preocupam com a natureza, 

a diferença é que o viajante espiritual está mais focado no propósito do autoconhecimento. “O 

que está dentro, está fora, e a natureza é a nossa mãe, é a mãe. Então como você lida com a 

natureza é como você lida com a sua mãe.” (S8). Outra entrevistada também se refere ao 

Planeta Terra como mãe: "Andam juntos. Porque não adianta nada você falar de amor, de 

respeito, se você joga um lixo na rua você não se respeita. Está tudo interligado, se eu jogar 

um lixo na mãe terra, na mãe divina, você não tem respeito por si próprio [...].” (S28). 

Consideram que esse público possui um olhar mais integrado com a natureza, estando 

mais abertos para sentir o campo sutil, campo energético, e campo espiritual da natureza, dos 

seres que estão ali presentes. Assim sendo, normalmente esse público causa mínimo impacto, 

pois se sentem responsáveis com seus resíduos, se preocupam com a alimentação, não bebem 

álcool exageradamente, estão em busca de paz e não querem incomodar a comunidade, então 

prezam pelo silêncio e não incomodam com músicas de volume alto, não fazem poluição 

sonora e visual. “O pessoal ligado a espiritualidade, eles chegam e pedem licença para entrar 

no meio de uma mata, em uma cachoeira. É muito diferente.” (S1). A Secretária do Meio 

Ambiente diz: 

 

“Eu acho que espiritualidade está ligada à questão ambiental, todas as pessoas que 

estão vinculadas, de uma maneira outra, ao espiritual, é porque estão ligadas à 
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questão ambiental. Não tem, no meu ponto de vista, como dissociar, e vice-versa, 

as pessoas ambientais estão ligadas a um modo espiritual de estar no mundo. Eu 

acho que esse é um caminho só.” (S25, grifo nosso). 

 

É importante ressaltar que duas entrevistadas (S4, S26) disseram que isso é relativo, 

pois alguns não conseguem colocar em prática o que pregam, mas que a maioria desse público 

ao menos estão na tentativa de ações mais ecologicamente corretas. A geóloga (S30) acha que 

o público que busca espiritualidade tem mais respeito pela terra, apesar de muitos não 

entenderem sobre geologia. E quando eles perguntam dos cristais, ela diz “para não levar 

cristal, deixa o cristal onde ele está”. O historiador (S19) também acha que esse público até 

tem uma sensibilidade, mas poucos entendem do Cerrado e da geologia. Além disso, é 

disseminado a existência de um agente espiritual no território: 

 

Tem até um componente espiritual que é emprestado aqui à própria natureza 

também. É dito assim: "aqui é diferente, aqui se você erra, você paga rápido, aqui 

você não faz nada escondido, todo mundo descobre", sabe esse tipo de coisa? Como 

se houvesse um agente espiritual, vamos dizer assim, encarnado dentro da 

própria paisagem, do próprio território. Um fiscal light. (S19, grifo nosso). 

 

 

Além do mais, dizem que são pessoas que buscam o seu melhor, a verdade, a 

integridade. São motivados pela evolução, o aperfeiçoamento de si próprio, o 

autoconhecimento, e o conhecimento além da vida material. Acham que essa busca é legítima, 

verdadeira e não é modista, normalmente eles saem transformados, e quando eles voltam pra 

casa, eles espalham a sementinha que foi plantada na viagem. O xamã diz: “Tenho relatos 

belíssimos, cartas, o quanto o que vir à Chapada e fazer um passeio, fazer uma experiência 

xamânica na natureza mudou a vida dessas pessoas.” (S3).   

Outro ponto positivo apontado pelos stakeholders (mas que talvez não seja tão positivo 

no olhar dos autóctones) é que esse público influenciou para que a cidade de Alto Paraíso, 

mesmo que pequena, fosse cosmopolita, tendo pessoas de todo Brasil e de diversos outros 

países. Os nativos aprenderam então a conviver com essa diversidade, sendo hospitaleiros, 

abertos, atenciosos, e recebendo bem. E dos viajantes que decidiram ficar para morar na 

cidade, muitos agregam em uma rede de auxílio em prol do município. “Paz e amor, em geral. 

Quem fica com vibração negativa, não sei o que, é que não está conectado com a energia da 

cidade.” (S29). Apontam que é um público que tem consciência de respeito à comunidade, 

agrega e impacta positivamente a cidade. São pessoas, na maioria das vezes, pessoas 

tranquilas, pessoas pacíficas, pessoas educadas com alto nível de conversas, pessoas boas que 

buscam uma ligação com a natureza. Além disso, há uma troca de conhecimentos: “Eu estou 
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aprendendo com eles, eles aprendem comigo. Existe um grande aprendizado, uma troca de um 

com o outro, isso, para mim, é o que tem mais valor, é essa troca, é o aprendizado mesmo.” 

(S1). 

 Por fim, consideram que esse público gera um movimento que leva eventos 

interessantes para a região, favorece o comércio, pois gera renda, gera emprego, e acaba 

sendo o meio de sobrevivência para muitos. Uma entrevistada diz que em Alto Paraíso esse 

público tem a possibilidade de ficar em contato com a natureza e trabalhar o lado espiritual, e 

ao mesmo tempo é positivo porque “eu vivo o meu trabalho bem focado neles.” (S14). 

 Quanto aos pontos negativos (Quadro 10), foram apontados aspectos do turismo como 

um todo (primeiro grupo na tabela), e outros pontos vinculados com o Turismo Espiritual 

(segundo grupo na tabela). Segue todos os apontamentos feitos, e quais stakeholders 

mencionaram algo a respeito, mais adiante será feito um apanhado das principais ideias.  

 

Quadro 10 - Pontos negativos mencionados pelos stakeholders 
 

 Stakeholders Pontos negativos 

T
U

R
IS

M
O

 

S2, S3, S4, S5, S8, S9, S11, 

S13, S14, S15, S16, S17, S18, 

S20, S25, S26 

Especulação imobiliária/Custo de vida alto/Gentrificação 

S2, S5, S11, S14, S16, S17, 

S24, S25 

Problemas de infraestrutura/ Falta de arrecadação tributária do 

turismo/ Desconhecimento sobre a legislação ambiental 

S4, S9, S13, S16 
Exploração de mão de obra do morador e do nativo. Exploração 

através do discurso de voluntariado. 

S7, S20 Falta de respeito da comunidade com os turistas e com os guias 

S11, S12 
Estereótipo de que a cannabis e entorpecentes são liberados na 

cidade 

T
U

R
IS

M
O

 E
S

P
IR

IT
U

A
L

 

S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S19, 

S22 
Não tem investimento da gestão pública, nem projeto específico 

S6, S7, S9, S11, S16, S17, S19 
Separação entre os moradores/ Conflito cultural entre nativos e 

chegantes do Turismo Espiritual 

S9, S16, S17, S18, S26, S28 

Alguns viajantes espirituais tratam os moradores mal, agem com 

arrogância, vaidade, egoísmo, superioridade, sem humildade e 

sem paciência  

S1, S2, S4, S13, S18, S19 

Espiritualidade mercantil, segmento passa a ser elitizado, 

inacessível e de valores materialistas. Há casos de apropriação 

cultural indígena. 

S7, S13, S18, S19, S26 
Extremismo espiritual/ Fanatismo/ Modismo/ Discurso sem 

prática/ Negacionismo científico 

S9, S13, S18, S20, S28 Ocorrência de charlatanismo, curandeirismo e abuso sexual 

S9, S13, S18, S26 
Uso excessivo dos enteógenos/ Mistura de enteógenos com 

entorpecentes 

S4, S18, S25 Abordagem mercadológica de extraterrestres  

S9, 18 
Manipulação mental e lavagem cerebral de "casas espirituais"/ 

seitas 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 
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O que mais discutiram foi a respeito da especulação imobiliária, custo de vida alto e 

gentrificação. Alguns mencionam que a especulação está ligada com o turismo como um todo, 

como em qualquer cidade turística, mas outros dizem que as profecias do fim do mundo e a 

ida de famosos ditos gurus para o local (como é o caso da ida do Prem Baba), acabou 

influenciando a especulação e o aumento do custo de vida. “Toda vez que acaba o mundo, 

aqui triplica o preço. E já acabou várias vezes o mundo.” (S26). Complementam: 

 

Aí o Prem Baba já criou um movimento bem forte. Então teve um aumento, 

inflacionou o mercado imobiliário, porque uma galera, o perfil da galera era uma 

galera de grana, de poder aquisitivo alto e essas pessoas chegaram comprando, 

comprando muito, então deu uma inflaciona, um boom no mercado imobiliário e 

muita gente que era daqui não gostou, outros gostaram muito, porque ganharam 

dinheiro. (S2) 

 

A gente teve um boom quando Prem Baba veio para cá, diversas pessoas vieram 

para cá para comprar terrenos, mas isso acabou. Não teve essa continuidade.  É, aqui 

a gente tem um problema gigantesco de encontrar casa para alugar. E os preços são 

altíssimos quando você encontra, e muitas casas em situações precárias. (S5) 

 

A gente tinha um fluxo muito grande de turistas que vinha pelo Prem Baba, pelos 

retiros que ele tinha. Era um turista que vinha buscando essa cura, buscando 

conexões espiritual, era um turista com um poder aquisitivo muito grande, foi 

quando a grande inflação aconteceu, aí a especulação imobiliária na cidade 

aconteceu. Então antes desse período, a cidade, os aluguéis, tudo era bem mais 

barato. Então quando ele veio para cá com o retiro, tudo ficou bem caro, porque o 

poder aquisitivo do público que seguia ele era um poder aquisitivo alto, então isso 

subiu todos os aluguéis na cidade. E era um pessoal que vinha com muito dinheiro 

para comprar as casas, os terrenos, isso também encareceu os lotes, os terrenos. (S8) 

 

O crescimento do turismo e consequentemente do mercado imobiliário, acaba 

refletindo na valorização de terrenos e imóveis, o custo de vida passou a ser alto em todos os 

aspectos (principalmente alimentação e aluguel), os preços dos restaurantes e atrativos são 

para turistas, apenas alguns atrativos cobram acesso diferenciado para os moradores. Surgiu 

então um processo de gentrificação na cidade, aonde os moradores precisam se afastar do 

centro e sentem dificuldade de encontrar casa para alugar em toda região. “Quem mora aqui 

está cada vez ainda mais para as periferias, entendeu?” (S9). “Eu moro na fazenda e venho 

trabalhar todo dia. Tem muita gente que mora em Moinho e vem trabalhar. E tem muita gente 

também que trabalha nas fazendas, sai daqui e vai para as fazendas, que é o inverso.” (S16).  

Existem também muitos aposentados que compram casas pois “não estão aguentando 

mais cidade grande e pensam: Nossa, mas isso aqui é um paraíso.” (S14). Normalmente as 

casas são de pessoas de São Paulo de Rio de Janeiro, e eles preferem alugar para turistas pelo 

AirBnb, pedindo o valor mensal inacessível para os moradores. “Tipo um chalé por três mil 
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reais por mês, um chalé, tipo uma cozinha com um espacinho, um banheiro e um quarto, três 

mil reais por mês.” (S4). Um nativo que também é empresário de meio de hospedagem (S17) 

explica que os nativos venderam praticamente tudo, e agora é inviável comprar devido à 

valorização, e que infelizmente poucos nativos são donos dos atrativos, demonstrando um 

certo sentimento de culpabilização “mas isso não é culpa do pessoal de fora, é próprio dos 

nativos, que não acreditaram e venderam, vamos dizer, a galinha de ouro.”  

O segundo ponto negativo é em relação aos problemas de infraestrutura, reclamam 

principalmente da internet de baixa qualidade, ruas com muitos buracos, região sem aterro 

sanitário, falta de energia e água (principalmente em momentos de grande fluxo de turistas). 

Porém, de toda forma, o turismo continua acontecendo, empresários lucrando, e a prefeitura 

sem recursos. Segundo a Secretária de Turismo, essas casas de temporada não caem na Lei 

Geral do Turismo, cai na Lei do Inquilinato, e o turismo não tem benefícios financeiros em 

relação aos aluguéis dessas casas, pois geralmente as pessoas fazem as compras nas suas 

cidades de origem e levam para se hospedarem. O presidente da Associação dos Veadeiros 

(S2) disse também que normalmente as pessoas dos retiros não contribuem muito com a 

economia local, já que ficam somente no local do retiro. Na primeira seção desse capítulo já 

vimos a explicação do prefeito sobre essa questão, em sua fala ele afirma que a infraestrutura 

do município não conseguiu acompanhar o desenvolvimento do turismo e que a arrecadação 

do município com o turismo é mínima. Complementa: 

 

A gente só arrecada aqui sobre as notas fiscais emitidas nas pousadas, atrativo não 

paga um centavo de imposto, não fica nada dos atrativos para a prefeitura, as 

pousadas quando tiram nota, a gente recolhe o ISS. Nós não temos ainda, embora já 

aprovado na câmara, na lei que institui a taxa do turismo, mas ela ainda não está 

sendo cobrada, nós estamos trabalhando para implementação disso aí, para que a 

gente possa ter recursos para investir na infraestrutura e melhorar a qualidade para o 

turista. Só que quando você melhora para o turista, você está melhorando para 

a cidade, por povo, para o habitante, para a cidade como um todo. (S11, grifo 

nosso). 
  

A arrecadação do município com o turismo seria então uma forma de investir na 

infraestrutura. A secretária de Meio Ambiente também faz um apontamento sobre os turistas 

que decidem morar na cidade e compram terrenos, segundo ela, eles precisam conhecer 

melhor sobre a legislação ambiental e precisam se informar melhor sobre o que é uma APA, 

pois alguns compram terrenos em áreas que não deveriam ser vendidas. 

 Em relação ao ponto exploração de mão de obra, relatam que o salário não é 

proporcional ao custo de vida, geralmente os horários são abusivos, e não respeitam os 

momentos de folga. “Você tem que ter dois ou três empregos para acompanhar a economia.” 
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(S16). Ao mesmo tempo que alguns comentam que acha válido os chegantes priorizarem a 

mão de obra dos nativos, outros dizem que percebem uma exploração, pois normalmente 

contratam os nativos para trabalhos braçais, e os trabalhos que vão lidar diretamente com o 

público (principalmente os que exigem saber inglês) ficam para os chegantes. “Essa terra é 

uma terra Kalunga, a gente não pode esquecer disso, e esquece, e a mão de obra Kalunga é 

extremamente explorada aqui na Chapada.” (S4). Além desse emblema, também criticam o 

discurso do voluntariado para conseguir mão de obra gratuita, muitos jovens sem dinheiro 

chegam e são enganados pelas promessas dos benefícios. 

 Outro ponto criticado é sobre os estabelecimentos não tratarem o guia como um 

colaborador. E também sobre alguns moradores não tratarem bem os turistas, chamam os 

estrangeiros de gringos, e as pessoas que não apresentam ter padrão de vida alto, o tratamento 

é diferenciado. “Trata bem o turista quando está com dinheiro, depois acabou. Então o turista 

precisa de mais amor e carinho. O turista não, o ser humano.” (S20). 

 Sobre o estereótipo de que a cannabis e entorpecentes serem liberados na cidade, o 

prefeito (S11) e primeiro sargento da polícia militar (S12) explicam que alguns turistas 

pensam que na cidade tudo é legalizado. Alguns moradores comentam que tem sim o uso 

excessivo de entorpecentes na cidade, mas que normalmente os turistas trazem de suas 

cidades. Alguns arriscam dizer que esse estigma é porque alguns moradores são mais liberais, 

e também por conta de alguns festivais de trance que tiveram na região. O sargento diz que os 

problemas com entorpecentes são como em qualquer outra cidade turística, mas que Alto 

Paraíso “combate veementemente essa questão de drogas e não é esse uso escancarado” 

(S12).  

 Quanto aos pontos relacionados com o Turismo Espiritual, o mais mencionado foi a 

questão de não ter investimento ou projeto específico para esse segmento. Segundo os 

stakeholders, há sim um investimento da gestão pública para o turismo no geral, mas não em 

específico do Turismo Espiritual, quem faz os investimentos nesse setor é a gestão privada, os 

comércios e serviços. Consideram que apesar do potencial e do marketing místico da região, e 

de Alto Paraíso ser vista como “um espaço diferente, sagrado, místico, esotérico, portais, 

placa de cristal, tem toda uma mística em torno da cidade e da região” (S19), mas não tem 

uma atividade organizada do Turismo Espiritual, pois não tem um calendário de eventos 

voltado especificamente para o segmento, nem mesmo divulgação dos locais. 

A secretaria de turismo confirma que não existem projetos nesse segmento, único fator 

que ela considera relacionado é que deram uma cadeira no COMTUR para a Associação dos 

Terapeutas. Segundo ela, fora da pandemia sempre teve procura nesse nicho espiritual e 
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também tinha muitos retiros, como exemplo o Festival Ilumina, e vários rituais de medicinas 

(S5). Mas realmente não se vê uma organização em rede desses locais que oferecem os 

retiros, assim como não há uma divulgação ou material informativo sobre aonde encontrar os 

trabalhos espirituais. Dois entrevistados comentam quanto a divulgação das casas espirituais: 

 

A gente não faz questão, a gente não quer divulgação nenhuma. A gente acredita 

que as pessoas têm que ser levadas lá pelos mentores delas, não por uma 

propaganda ou por uma coisa visual ali que atraiu, vai lá de curioso, a gente não está 

lá para atender curioso. Claro que a gente recebe super bem qualquer um. Então se 

você for lá, por exemplo, com a sua pesquisa, curiosidade, você vai ser super bem 

recebida, mas a gente não quer despertar isso, curiosidade. (S2, grifo nosso). 

 

A divulgação do trabalho poderia expor para muitas pessoas que chegam na 

cidade, principalmente, apenas como curiosos. Às vezes elas não estão realmente 

necessitando, ou talvez, nem entendem o que realmente estão precisando e isso 

tiraria a oportunidade de a gente receber as pessoas que realmente precisam, que 

realmente estão nessa busca de entender a sua espiritualidade, entender a sua 

sensibilidade, ou de entender os seus processos emocionais que estão causando as 

enfermidades. (S13, grifo nosso). 

 

 

O motivo de evitarem a divulgação explica em partes o porquê que não existe um 

material informativo ou um calendário de eventos do Turismo Espiritual, pois algumas casas 

são mais reservadas, prezam por serem discretos e não almejam uso massivo, mas outras 

fazem bastante divulgação sobre seus retiros, alguns retiros são até mesmo mais divulgados 

internacionalmente do que no Brasil.  Infere-se então que, em partes, o motivo da falta de 

organização do segmento Turismo Espiritual é pela ausência de um coletivo específico com 

representantes dessas casas espirituais. 

O apontamento sobre a divisão entre os moradores e o conflito cultural, confirmou o 

que já foi citado nas seções passadas por Costa et al. (2015) e Attuch (2006). Segundo os 

stakeholders, há uma separação gritante entre os nativos (não só Kalungas, mas todos locais 

goianos) e os moradores chegantes, principalmente em relação ao público espiritual 

(normalmente referidos como povo Pachamama) que decide morar na região e ao passar do 

tempo querem impor sua cultura, não respeitando a cultura local. “Eles querem implantar o 

que eles viviam em cidade grande aqui em Alto Paraíso, se for para implantar, é melhor ficar 

lá na cidade grande.” (S17). Segundo o prefeito (S11), não é uma regra, mas chegam pessoas 

de todo tipo na cidade, e algumas dessas com ar de superioridade querem estar acima do bem 

e do mal, e se acham donos da verdade. 

Sobre o caso do Prem Baba, contam que na época que ele chegou na cidade, não 

houve uma conversa dele com a comunidade local, então os locais não se misturavam com os 

turistas que eram seus seguidores (chamados de Prem Babetes): “Eram água e óleo, não se 
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misturava, até hoje é assim, não existe um diálogo entre esses dois universos, quem veio de 

fora e quem nasceu e mora aqui.” (S9). Um nativo remanescente Kalunga (S17) diz que 

atualmente a aceitação das diferentes vertentes espirituais já é maior, mas no início os nativos 

não aceitavam muito bem, gerando desconforto e não sabiam como lidar. Outro nativo 

demonstra que até hoje há uma certa resistência: “Eu nunca tive contato muito próximo, sou 

de família tradicional, não me envolvo com esse lado místico.” (S16). Sobre o conflito 

cultural um entrevistado diz: 

 

Aqui tem um conflito cultural. Os esotéricos hippies acreditam na energia, nos 

mestres ascensionados, nos gurus indianos. A população local é evangélica cristã. 

Por exemplo, a cultura de tomar banho em cachoeira é uma cultura que os nativos 

não tinham, mas até aí, tudo bem; mas a cultura de você ter um casal que um dos 

parceiros do casamento toma banho nú com outro dentro de um quadro de inocência 

é uma coisa inconcebível aqui para o povo. Outro exemplo: o povo aqui gosta de um 

bom churrasco e os migrantes alternativos propagam o vegetarianismo, o 

veganismo. Não existe um conflito cultural? Não se misturam, não há mistura. A 

única mistura possível, que eu acho que pode fazer as coisas convergirem, é a 

mistura de sangue, casamentos. Existem alguns poucos, mas vai haver mais no 

futuro talvez. (S19, grifo nosso). 

 

 Há então uma divergência e dualidade nas escolhas religiosas/espirituais, 

naturismo7/conservadorismo, carnivorismo/veganismo. Também existe os chegantes 

espirituais que se mudaram principalmente na época de 2000 com o propósito de estarem em 

um local tranquilo (alguns aposentados que desejam ter um fim de vida com qualidade) e não 

aceitam barulho dos bares com som regional, criando conflito com a juventude local. Além 

disso, relatam que também há uma separação entre os próprios grupos espirituais, 

normalmente cada um é por si e não se integram, sendo alguns grupos fechados e reservados. 

 Alguns dos motivos dessa separação, segundo os entrevistados, é que alguns viajantes 

espirituais tratam mal os moradores, são mal-educados, arrogantes, vaidosos, egoístas, sem 

humildade e sem paciência. “Porque antes de eles chegarem aqui, o nativo já estava, já tem 

uma identidade aqui. Eles querem ser bem tratados aqui, mas não tratam o povo de acordo 

com o que eles querem ser tratados.” (S17). Principalmente em relação aos ditos Prem 

Babetes, relatam que alguns deles tratavam mal os comerciantes e pessoas que trabalhavam 

em restaurantes, pois são pessoas de poder aquisitivo alto, acostumados a serem servidos do 

bom e melhor, e quando chegavam em Alto Paraíso no ápice da temporada, com problemas de 

 
7 “A prática naturista propõe formas de relações humanas despidas dos invólucros sociais, incentivando assim 

uma maior proximidade com a natureza através do não uso de roupas e valorização de uma vida simplificada no 

que diz respeito ao consumo e atividades do cotidiano.” (FONSECA, 2005, p. 28). 
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estrutura e demora dos restaurantes devido ao superlotamento, eles perdiam a paciência e 

agiam com arrogância. Uma entrevistada comenta: 

 

Então existe dois lados, então é um público que vinha, que busca, que está querendo 

se curar, está querendo se conectar com a espiritualidade, mas às vezes ainda não 

consegue olhar que aquela pessoa que te serve como um garçom em um restaurante, 

por exemplo, ele é como você. Ele está na mesma busca que você, ele também está 

buscando espiritualidade, ele também está buscando uma cura, ele também é um ser 

humano e ele também fica triste. Então eu presenciei, eu passei por isso, eu passei 

por isso na pele, eu presenciei isso. Eu vi pessoas chorarem por conta de como 

eram tratadas por essas pessoas. Todo aquele amor e aquela empatia que ela tem 

no momento espiritual da entrega, da busca da cura, ela não conseguia ter no dia a 

dia como os locais, com as pessoas que trabalham, moram, servem elas na cidade. 

Por isso que eu trago que tudo tem o positivo e negativo. Não eram todas as pessoas, 

tinham pessoas maravilhosas que eram muito boas e muito educadas, mas tinham as 

pessoas que eram mais difíceis sim. Mas é um público que trouxe muito dinheiro 

para a cidade. Mais estrangeiro também. Muitos, muitos, muitos, muitos 

estrangeiros. (S9, grifo nosso).  

 

Outro ponto negativo levantado foi sobre a espiritualidade mercantil, o que incomoda 

algumas pessoas pelo fato que acreditam que nada que seja envolvido a espiritualidade, deva 

ser cobrado. Em Alto Paraíso existem as casas espirituais que fazem seus trabalhos sem um 

movimento de consistência econômica e de ganho, no entanto, também existem as casas que 

cobram exageradamente, se tornando um segmento elitista e de valores materiais, entrando 

em contradição ao que prega, a ostentação é uma hipocrisia. Afirmam que se tornou uma 

indústria da espiritualidade que movimenta muito dinheiro, o neoliberalismo tem se 

apropriado dos discursos espirituais, lucrado, e se tornando algo puramente econômico e 

inacessível, sendo que na maioria das vezes somente os estrangeiros conseguem pagar.  

No caso dos terapeutas holísticos, alguns comentam que é o trabalho deles, porém 

muitas vezes percebem que vira uma dependência entre paciente e terapeuta, pois o paciente 

depende do alívio espiritual efêmero, e o terapeuta depende do dinheiro, e isso se torna uma 

armadilha, pois o objetivo do trabalho espiritual é trazer liberdade. Alguns também se sentem 

revoltados com a apropriação da cultura indígena, quando viajantes (principalmente 

estrangeiros) vão para Alto Paraíso em busca da espiritualidade e “usa cocar, toma Ayahuasca 

e aí começa a sair por aí, sabe? Como se fosse o xamã.” (S4). Mas outros relatam que não só 

os estrangeiros, os brasileiros também se apropriam da cultura indígena e de suas medicinas. 

Também há relatos que muitos são até mesmo invasivos na abordagem para fotografar ou 

fazer vídeos dos indígenas, sem pedir licença anteriormente, chegam abruptamente sem 

educação. 
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Relatam que não só os seguidores do Prem Baba, mas também os do Osho, e algumas 

pessoas que consagram Ayahuasca, caem em um discurso vazio, egoísta e vaidoso, ou seja, 

um discurso sem prática. Alguns são movidos pelo modismo, não entendem realmente a 

importância da busca do autoconhecimento, e outros ficam muito no campo das ideias, fora da 

realidade, usam apenas uma linguagem cheia de simbologias, e entram no discurso do 

negacionismo científico, como exemplo, não acreditam na vacina contra a COVID-19. Até 

mesmo uma stakeholder chegante afirmou não acreditar na pandemia e na vacina, acha que é 

apenas uma armadilha política: “Eu não acredito em vacina, jamais vou tomar essa vacina, 

não sei o que está por trás e esse vacina parece que está matando mais do que o vírus e é de 

propósito. Então, essa é a minha verdade.” (S1).  

Apontam que a busca incessante da espiritualidade faz com que alguns comecem com 

extremismo espiritual e fanatismo, seguindo, enaltecendo e endeusando cegamente o líder 

espiritual. Nesse ínterim, ocorrem as possibilidades de charlatanismo e abuso sexual. Relatam 

que como algumas pessoas em busca da espiritualidade normalmente estão em um momento 

fragilizado, surgem então pessoas mal-intencionados, ditos charlatões ou curandeiros, que 

tentam extorquir financeiramente e também abusar sexualmente, principalmente com o 

discurso de tantrismo. Sabe-se que o charlatismo e curandeirismo é proibido por lei (Art. 283 

e Art. 284 da Lei Nº 2.848), mas os casos em Alto Paraíso continuam acontecendo. “A gente 

já tem inúmeras histórias relatadas, diversos médiuns ou terapeutas ou gurus. A gente está 

lidando com o ser humano.” (S13).  

 Por esse motivo, dizem que em Alto Paraíso é necessário estar atentos, pois já 

ocorreram alguns casos, e vez ou outra ainda tem alguém “se fazendo” de líder espiritual, no 

intuito de manipular as pessoas. Um dos casos, mas não o único, foi do Prem Baba que se 

dizia celibatário e se envolveu sexualmente com duas seguidoras. Os entrevistados não 

souberam informar sobre a procedência do caso, nem mesmo a polícia, quando questionado a 

eles se sabiam de algo, a resposta foi: “Não. Muito menos em questão de abuso. Se houve, 

esse caso é investigado pela polícia civil e pelo Ministério Público, não chegou ao 

conhecimento da polícia militar. Até porque a polícia militar não trabalha com investigação, 

isso é mesmo da polícia civil.” (S12). Foi feito uma tentativa de entrevista com a polícia civil 

da cidade, mas não foi bem-sucedida a tentativa. 

Fizeram também o apontamento sobre alguns usarem excessivamente os enteógenos, 

como uma “muleta espiritual”, não entendendo a frequência o qual devem ser utilizados. 

Relatam que, no geral, os enteógenos é algo positivo para a vida espiritual e não vicia (como é 

o caso da Ayahuasca), porém, como em Alto Paraíso tem muitos grupos espirituais, as 
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pessoas encontram com facilidade os enteógenos, até compram e guardam em casa, e tomam 

sem entendimento e acompanhamento, se tornando algo banal, um “elevador cósmico” do 

qual a pessoa não consegue colocar em prática no cotidiano, passam anos, e continuam da 

mesma forma. Alguns também não portam com respeito a esses enteógenos (na maioria das 

vezes de cultura indígena), misturando até mesmo com entorpecentes e bebidas alcóolicas em 

reuniões ditas “celebrações encantadas” ou “reunião xamânica”, um disfarce para não dizer 

que são festas, pois até mesmo fazem pirofagia. Essa mistura neoxamânica é uma verdadeira 

ofensa para as casas espirituais que trabalham com seriedade e com autorização, pois é 

autorizado pela CONAD (2004) para uso religioso. E apesar das casas não se considerarem 

religiosas (V28: “não é uma religião”), aos olhos da CONAD são: “As entidades que utilizam 

a Ayahuasca em seus cultos ou rituais são reconhecidas como entidades religiosas, sendo-lhes 

asseguradas o livre exercício de suas atividades e manifestações, a proteção aos locais de 

culto e às suas liturgias.” (PDL N.º 179, Art 1º, 2020).  

 Quando questionado à gerente de enfermagem do hospital da cidade se tinham 

problemas referentes aos enteógenos, ela relatou que não, mas aconteceu de algumas pessoas 

chegarem no efeito da Ayahuasca ou do kambô, e a única coisa que eles fazem é ficarem em 

observação, já que não tem remédio que tira o efeito. “Já aconteceu também da gente atender, 

eu mesma atendi um que estava muito impressionado com os efeitos, não estava se sentindo 

bem. Kambô em algumas pessoas dão umas reações bem fortes.” (S10).  

 Outro ponto que alguns consideram negativo é a abordagem mercadológica de 

extraterrestres. Certos stakeholders (S7, S8, S9, S11, S13, S14, S18, S21, S28) se 

manifestaram que acreditam em extraterrestres, mas não da forma como o comércio aborda, e 

sim acreditam em consciências extraterrenas. E outros (S4, S18, S25) criticaram que os 

bonecos de ETs espalhados pela cidade é apenas algo comercial e superficial, de marketing 

místico para o turismo, mas os comerciantes não se aprofundam sobre a ufologia, e acaba 

sendo negativo porque esses ETs usados nos bonecos são considerados maldosos, que fazem 

experimentos com humanos. Uma entrevistada diz: 

 

“A cidade tem essa coisa desses ETs verdinhos, esquisitinhos e tudo. Eu acho que 

tem uma coisa assim de muita brincadeira e de trazer a consciência, mas eles estão 

aí. Eles estão aí. Existem intraterrenos, existem extraterrestres. A gente não está 

sozinho no universo, a gente está em um planeta de expiação, a gente está passando 

por um momento de transição. [...] É mais uma maneira de acostumar as pessoas e 

dizer: "Olha, eles estão aqui", é uma brincadeira, porque aqui é conhecido muito por 

essa energia, aspas, mística.” (S8, grifo nosso). 
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 Por último, criticam a manipulação mental e lavagem cerebral de algumas casas 

espirituais (não só casas de Ayahuasca, mas também de outros grupos). Relatam que como a 

cidade tem muito esse lado espiritual, sem formam algumas seitas, e esses grupos começam a 

manipular a vida das pessoas com diversas regras como um militarismo, manipulam coisas 

como: com quem falar e se envolver (interferem nos relacionamentos amorosos, alguns 

lugares até proíbem a homossexualidade, o uso de camisinha e o uso de anticoncepcional); o 

que comer (tem que ser tornar vegetariano); o que fazer (não pode beber álcool, não pode 

fumar cigarro, não pode estudar livros de espiritualidade, pode apenas experienciar), aonde ir 

e com o que trabalhar (não pode ser nada que não seja considerado “da luz”).  

 Segundo os relatos, a lavagem cerebral é muito sutil, pois fazem as pessoas 

acreditarem que são superiores espiritualmente, mas também pregam que devem ser 

obedientes e submissas para não “alimentar o ego”, e que devem participar dos rituais para 

alcançarem a “iluminação”. Em uma casa já aconteceu da líder dizer que era Jesus e que veio 

para salvar a humanidade. Fazem as pessoas doarem altas quantias de dinheiro, se apropriam 

dos bens pessoais, fazem as pessoas emprestarem dinheiro, mas sem devolução. Com os 

turistas se portam educadamente e vendem o chá da Ayahuasca (em forma de pasta para os 

estrangeiros conseguirem levar no avião) com valor alto, o que não é permitido, pois somente 

é permitido “a comercialização da Ayahuasca para o uso religioso, desde que o valor do 

produto compreenda somente o pagamento pelas despesas com coleta, preparo e transporte.” 

(PDL N.º 179, Art. 5º, 2020).   

Fazem os membros pagarem um valor alto pelos rituais feitos muita das vezes até duas 

vezes por semana. “Começou 30 reais e no final já estava 80 para você participar do trabalho 

mesmo sendo da casa, se você era de fora é 150, 180 por trabalho.” (S18). E há relatos até de 

trabalho escravo, porque algumas pessoas moram e trabalham voluntariamente para o local, 

mas de toda forma devem pagar para participar dos rituais, se endividando, e ficando presos. 

“Eu participei da fuga de uma senhorinha que tinha 70 anos porque ela queria ir embora, 

porque ela estava sofrendo muito lá.” (S18). Narraram que alguns casos já até envolveram a 

polícia, quando questionado a polícia militar sobre isso, responderam: 

 

Olha, estou aqui há mais de 12 anos na região e eu não me recordo de nenhum dia 

de a polícia militar ter feito um resgate nesse sentido, de dentro de alguma seita, 

nesse sentido, não. Tem que ter uma autorização para que faça o seu trabalho. A 

polícia militar trabalha em conjunto com a prefeitura, com os fiscais da prefeitura 

nesse sentido e também com a polícia civil. (S12, grifo nosso). 
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A polícia militar disse que nunca teve problemas do tipo, mas os entrevistados 

continuam relatando que acaba sendo uma dificuldade imensa se desvincular desses grupos, 

pois fazem manipulação emocional, psicológica, dizendo que a pessoa está “nas trevas”. Te 

difamam, influenciam para que a pessoa não consiga emprego na cidade, e na maioria das 

vezes, as pessoas decidem ir embora fugidas. 

 

Então é um lado bem sombrio que tem aqui e que quem está aqui morando aqui sabe 

desse lado, tem consciência desse lado, e não se fala principalmente para o 

turista, por quê? Porque o turista vem buscando exatamente a cidade onde 

todos são mais espiritualistas, onde as pessoas falam mais sobre espiritualidade, 

onde as pessoas são mais evoluídas, mas não é bem assim, tudo tem os dois lados, 

por isso que eu sempre insisto, tudo tem os dois lados. Tanto aqui tem muita luz 

como aqui também tem muita sombra. (S9, grifo nosso). 

 

 

Apesar de esse ser um lado ocultado na cidade, os entrevistados ressaltam a 

importância de isso ser dito, pois assim a informação chega para outras pessoas, evitando que 

elas sejam enganadas. Não são apenas os entrevistados que relatam isso, de acordo com 

Candia (2009), nem todas tentativas de comunidade em Alto Paraíso funcionaram, um 

exemplo é o projeto fracassado das Cúpulas de Saint Germain, do qual funcionou cerca de 

três anos, e acabaram devido divergências entre eles: “tentativas de manipulação de poder, 

acusações dos discípulos em relação a mestra. Dessa forma, o grupo se desfez ali mesmo” 

(CANDIA, 2009, p. 148). 

Alguns entrevistados também comentaram sobre um perfil recente no Instagram 

chamado Barbie Gratiluz que critica o público New Age da Chapada dos Veadeiros, ironiza 

sobre os chegantes espirituais que decidiram morar em Alto Paraíso, assim como os viajantes 

espirituais, mais voltados para o público místico-esotérico. Ao analisar dois podcasts com a 

administradora do perfil Barbie Gratiluz (2021), ela comunica que se inspirou nos perfis 

“Acaba Jovem Místico” e “Espiritualidade Mercantil”, então devido algumas experiências 

frustrantes, ela decidiu fazer um perfil específico sobre a Chapada dos Veadeiros e Alto 

Paraíso.  

A administradora comenta que já ofereceram para ela 2500 reais para que fosse 

revelado sua identidade, algumas pessoas já até a ameaçaram de morte, e que com certeza 

quem ameaça são pessoas com muito dinheiro que ganham com esse público, fazendo com 

que o perfil se torne uma ameaça para elas. A administradora diz que o intuito não é acabar 

com a espiritualidade, as pessoas tem direito de acreditar no que quiserem, mas é necessário 

parar de usar a espiritualidade pra disseminar preconceito e discriminação. O intuito também 

não é acabar com a identidade espiritual de Alto Paraíso, mas sim questionar as práticas que 
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acabam excluindo as pessoas, e que por trás tem muita exploração, então a ideia é fazer as 

pessoas refletirem sobre o que elas disseminam ser verdade (BARBIEGRATILUZ, 2021). 

Ao mesmo tempo que muitas pessoas criticam, outras agradecem pelo perfil dar voz 

ao que elas pensam. Segundo a administradora, os místicos sempre se vitimizam e justificam 

o que acontece pela questão energética, não assumem suas responsabilidades por suas ações, e 

complementa que “tem algumas práticas que acabam reproduzindo de forma mascarada a 

discriminação, a meritocracia, gentrificação, culpabilização das vítimas de abuso, e isso é 

muito sério, e não é todo mundo que vai perceber que se trata disso”. Diz que os grupos de 

sagrado feminino não aceitam mulheres trans, só acolhem pessoas brancas, com dinheiro e 

cisgênero (BARBIEGRATILUZ, 2021). Segue na Figura 20 um apanhado de algumas 

publicações. 
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Figura 20 - Postagens do perfil do Instagram Barbie Gratiluz 
 

 

 

Fonte: elaborada pela autora com as postagens do perfil Barbie Gratiluz (2021). 
 



136 

Amanda Alves Borges 

 

Pelas postagens é perceptível que seus principais temas de denúncia são em relação ao 

misticismo (grande placa de quartzo rosa, transição planetária, mestres ascensionados, gurus, 

bruxaria), a ideia de sacralização e defesa do Cerrado (vestem a camisa “Salve Cerrado”, por 

outro lado, não são politicamente ativos, não se preocupam com os projetos de lei e se omitem 

das destruições que o agronegócio fazem com o Cerrado), o valor abusivo dos retiros, o 

negacionismo científico (evitam a vacina, não seguem as medidas de proteção, e continuaram 

fazendo retiros mesmo quando estava proibido pelo decreto da cidade), a apropriação da 

cultura indígena (usando o cocar e fazendo retiros no Acre enquanto os indígenas eram 

contaminados pela COVID-19), os retiros de tantra e sagrado feminino (apenas com 

participantes brancos, ricos e cisgênero), entre outros temas que já foram apontados 

anteriormente. 

Além dessas postagens, a administradora conta que há muitos relatos de preconceito, 

racismo, assédio, transfobia, exploração de mão de obra indígena e Kalunga em diversos 

estabelecimentos da Chapada, fazendo os funcionários trabalharem o mês inteiro e 

ameaçando-os para que não entrem com processo trabalhista. Segundo ela, há relatos de 

indígenas que são chamados para trabalhar nas rodas de cura, combinam que será pago os 

custos do transporte e um valor à parte pelo trabalho, e não é cumprido o combinado, 

resultando no fato de que os indígenas têm até mesmo que custear o transporte de volta. 

Afirma que muitas lojas levantam bandeira indígena, mas vão em Brasília comprar artesanato 

indígena e vendem pelo triplo do preço na Chapada dos Veadeiros, e que essas pessoas não se 

importam com as causas indígenas, e poucos foram na manifestação em Brasília devido ao 

marco temporal, mas quando eles querem usar e vender as medicinas indígenas, eles sempre 

exaltam a cultura. “Então até que ponto eles estão fortalecendo a cultura indígena ou só estão 

lucrando com isso e fingindo que estão levantando a bandeira?” (BARBIEGRATILUZ, 

2021).  

A administradora também satiriza sobre diversos outros temas, como o Projeto 

Gênesis e as mentorias de abundância. Ela também fala sobre uma postagem no story que 

gerou bastante polêmica sobre uma roda de mantras que teve na cidade durante o auge da 

pandemia, sofrendo muitas críticas com comentários preconceitos. Alguns questionaram 

porque que a página também não critica os nativos que se aglomeram para tomar bebida 

alcóolica, e ela respondeu que o real problema são as pessoas ditas espiritualizadas que em 

momento de pandemia continuam fazendo retiros, recebendo pessoas de vários estados do 

Brasil. E que o mais injusto é que passam a ideia de que não tem problema ter aglomeração 

quando é em um lugar espiritualizado com grupos de pessoas brancas e ricas, pois eles estão 
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“só rezando”, mas quando é um lugar periférico que abrange todos tipos de pessoas é “baixa 

energia”. (BARBIEGRATILUZ, 2021). 

Pelos comentários das postagens do perfil, nota-se que há muita revolta em relação a 

esse público na Chapada, principalmente em relação aos que trabalham com os retiros. 

Segundo os seguidores, é um público (também chamado de jovem místico, good vibes ou zen 

branco) que romantiza a pobreza e acredita na meritocracia, dizendo que tudo depende da lei 

da atração e karma, mas não leva em conta as desigualdades sociais. Querem ensinar sobre ser 

abundante e próspero, mas são de família rica, possuem herança e estão longe de saber o que é 

miséria, vivem em uma bolha e alienação social, não apoiam o coletivo e as minorias, não 

lutam contra a injustiça social, nem ambiental. Querem dizer que são da quinta dimensão e 

que tem contato com extraterrestres, mas não sabem conviver com o próximo. Falam sobre 

ancestralidade, mas banalizam a cultura dos povos originários. Além de alienados 

politicamente e negacionistas cientificamente, disseminam “pseudagem”, vendem cursos de 

como curar ansiedade e depressão sem ter nenhuma formação acadêmica, e exercem 

ilegalidades pois se disfarçam de terapeutas e coachs quânticos. Em relação aos homens, 

vendem uma imagem de espiritualizados e descontruídos (chamados “esquerdomacho 

feminista” ou “boy místico iluminado”) mas na realidade são machistas, violentos e abusivos, 

usam da autoridade para praticar abusos emocionais e sexuais. Isso tudo culmina nas 

chamadas armadilhas do movimento New Age e espiritualidade tóxica. 

Nessa seção vimos os aspectos positivos e negativos apontados pelos stakeholders e 

também pelo perfil Barbie Gratiluz. Todo o conteúdo desse capítulo foi necessário para 

entender sobre os aspectos espirituais do território de Alto Paraíso de Goiás, carregado de 

conflitos em todas as dimensões. No próximo capítulo será visto quais são as motivações 

desses viajantes espirituais, compreendendo melhor sobre as questões que envolvem o 

viajante e natureza. 
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6 VIAJANTES ESPIRITUAIS EM ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 

 

No intuito de cumprir com a pesquisa não extrativista mencionada na metodologia, 

antes de iniciar o questionário aos viajantes, foi solicitado a cada um que explicasse um pouco 

mais sobre sua história de vida, caso se sentissem à vontade. Alguns falaram mais, outros 

menos, segue abaixo os relatos dos dez participantes. 

 O primeiro participante é brasiliense, dentista e estudante de concurso. Ele relatou que 

desde criança a espiritualidade era algo que o chamava atenção, mas que se sentia indignado 

por sua mãe o obrigar ir para a igreja, pois ele acredita que a espiritualidade deve ser algo 

natural para cada pessoa, adquirida ao longo do tempo. Também se mostrou indignado com o 

ensino religioso que era lecionado na sua escola, pois acredita que a espiritualidade não se 

pode padronizar e é muito discriminada, principalmente quando se fala de alternativas não 

convencionais. Afirmou “minha busca começou desde cedo” (V1), relatando que sempre 

pesquisou sobre todos os mestres espirituais existentes no mundo. E complementou “a minha 

espiritualidade hoje em dia eu vivo no desapego” (V1), pois tenta viver sem apegos materiais 

exacerbados e desapegou de comer carne, sendo hoje vegetariano.  

 O segundo participante é maranhense, atualmente morador e condutor ambiental no 

Jalapão, cicloturista, percorre parte do Brasil. Explicou que em 2020, em tempos assombrosos 

da pandemia, ele decidiu pedalar dentro do seu estado Tocantins por três dias. Relatou que 

“nessa viagem eu acabei descobrindo um potencial que me mostrava e me fazia entender que 

eu poderia ir muito mais longe do que eu poderia imaginar.” (V2). Em agosto/2021 decidiu 

então fazer essa viagem de Palmas/TO até o Rio de Janeiro/RJ, passando por Alto Paraíso. 

Até Alto Paraíso percorreu 600 km, mas no total dessa cicloviagem percorreu 2500 km. 

 A terceira participante é capixaba, veterinária por formação, recepcionista por atuação. 

Relatou que estava fatigada de sua profissão e de seu estado, pois em sua opinião não é 

comum encontrar trabalhos espirituais no Espírito Santo. Disse “por um ano e meio eu segui 

sozinha no caminho espiritual” (V3), até que decidiu procurar um local para consagrar 

Ayahuasca. Já esteve outras vezes em Alto Paraíso, e sua primeira ida foi há dois anos em um 

festival chamado Condor and Eagle, um encontro que reúne xamãs indígenas do continente 

americano, aonde consagrou Ayahuasca. Reforçou: “eu já estava focando na espiritualidade.” 

(V3). 

 O quarto participante é paulista, cientista, docente de ensino superior. Mora tanto em 

Campo Grande/MS, Brasília/DF e Piracicaba/SP. Decidiu ir para Chapada dos Veadeiros por 
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conta que perdeu seu voo para Rondônia, afirmou: “eu gosto simplesmente de entrar em 

consonância com a natureza. Então eu vim para trabalhar.” (V4). Além de cientista, também é 

fotógrafo de animais em seu habitat natural. 

 A quinta participante é goiana, estudante de direito. Afirmou ser uma pessoa muito 

tranquila e eclética, por gostar de variadas coisas, e que dá muito valor a natureza. Relatou ser 

cristã e uma pessoa de muita fé, mas que questiona sobre diversos assuntos relacionados a 

espiritualidade: “Dou valor a muitas coisas, inclusive na natureza. [...] Eu acredito muito na 

minha fé. Eu já questionei várias coisas.” (V5). 

 A sexta participante é carioca, radiologista e recepcionista. Explicou que era 

evangélica até os 15 anos, e ainda com 13 anos já era líder de dança, líder de célula de pré-

adolescentes. Afirmou ter sido uma boa base para sua vida espiritual, complementando “a 

gente sempre tem que estar trabalhando, fazendo coisas para que você consiga se desenvolver 

espiritualidade. Não precisa estar necessariamente dentro de uma igreja ou em jejum.” (V6). 

Afirmou que é importante ter hábitos cotidianos que levem a ter uma disciplina para alcançar 

uma evolução, e deu exemplo da alimentação, da qual ela considera ser um grande passo da 

espiritualidade, hoje ela é pescentariana. Decidiu fazer essa viagem em um propósito de 

autoconhecimento, principalmente quanto a sua ocupação. Revelou estar reflexiva sobre se 

tornar instrutora de yoga. 

 O sétimo participante é goiano, professor de yoga. Disse: “Eu faço de tudo no meu dia, 

faço yoga, toco violão, aprendo francês, leio. Viver é minha religião.” (V7). Afirmou que 

desde novo sempre esteve em busca da espiritualidade, participou por três anos de uma casa 

universalista de consagração de Ayahuasca, já fez estudo sobre projeção astral. Mas que hoje 

ele prefere não se prender a uma linha, gosta de explorar novas possibilidades e também tem 

se dedicado bastante a filosofia do yoga. Afirmou que já foi vegetariano, hoje não é mais, mas 

reduziu seu consumo e pretende ser novamente. 

 A oitava participante é goiana, professora estadual, há 13 anos trabalha sua 

espiritualidade através de consagração com Ayahuasca. Relatou que sua viagem para a 

Chapada foi um chamado inconsciente, com o propósito específico de conhecer o trabalho de 

sagrado feminino. “Eu queria muito conhecer um sagrado feminino, aí eu busquei na internet 

lugares que tinham o sagrado feminino, e fui direcionada para a Chapada.” (V8).  

 A nona participante é goiana, bióloga por formação, terapeuta vibracional por atuação. 

Relatou que queria muito conquistar sua independência, pois a vida inteira morou com os 

pais, e agora já com seu filho pequeno, desejava conquistar suas próprias coisas. Sendo assim, 

afirmou que hoje “tem o atendimento presencial como terapeuta holística, mas hoje eu estou 
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trabalhando muito mais com a geobiologia dévica, que é um trabalho espiritual.” (V9). Sua 

intenção de ir para a Chapada foi conectar seu filho com a natureza, o ensinando sobre a 

natureza desde pequeno. 

 A décima participante também é goiana, escrevente cartorária. Relatou que sua relação 

com a Chapada dos Veadeiros foi o Festival Ilumina – Vibrando Cura, do qual ela foi em 

2018 e 2019. “Estava desabrochando já tinha só um ano e meio, de ter saído da kardecista e 

descobri novos horizontes. Acho que era o despertar mesmo.” (V10). 

 Com as histórias de cada participante percebe-se que todos tem uma relação intrínseca 

com a espiritualidade. Alguns aspectos dos participantes foram compatíveis, como exemplos: 

o fato de antigamente terem uma religião, mas hoje não mais; o fato de se preocuparem com 

suas alimentações (vegetarianismo, pescetarianismo, reducionismo de carne); o fato de 

consagrarem Ayahuasca; o fato de procurarem festivais/encontros; e o fato de dar valor à 

natureza. 

 Sendo assim, nesse capítulo será relatado a opinião dos viajantes sobre as relações da 

espiritualidade com o viajar e as relações da espiritualidade com a natureza, assim como as 

motivações internas e externas da viagem, pontos positivos e negativos segundo os viajantes, 

relatos de experiências, e a relação da pandemia com a espiritualidade. Alguns momentos as 

respostas dos viajantes são apresentadas individualmente, em outros momentos é feito um 

apanhado com todas as respostas. 

6.1 “VIAJAR ENGRANDECE A ALMA, FELICITA O CORAÇÃO” - RELAÇÕES DA 

ESPIRITUALIDADE COM O VIAJAR E COM A NATUREZA 

 

 Antes de iniciar a entrevista com o viajante, já acontecia uma conversa prévia para 

entender se a pessoa se encaixava no tema de pesquisa. Mas como forma de confirmação, foi 

questionado se a espiritualidade era um dos principais motivos da viagem. Todos 

responderam que sim, mas foi possível perceber que alguns tinham a espiritualidade como um 

motivo primordial, enquanto para outros foi uma consequência. 

 O primeiro participante explicou que a espiritualidade é algo intrínseco em todas as 

suas viagens. O segundo participante relatou que o equilíbrio psicológico e espiritual é 

favorável para que ele consiga romper os longos caminhos na cicloviagem. A terceira 

participante disse: “Então, o meu foco quando eu vim para cá foi muito a questão espiritual, 

muito mesmo” (V3). O quarto participante afirmou que a espiritualidade está imbuída em 
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tudo em sua vida. A quinta participante disse que a espiritualidade foi o motivo principal para 

ela querer conhecer a Chapada dos Veadeiros. 

 A sexta e sétimo participante disseram que tinham certeza. “Com certeza, foi uma das 

principais coisas que eu quis buscar, o autoconhecimento, trabalhar minha essência, o que 

nada mais é que a espiritualidade” (V6). A oitava participante acredita que foi algo mais do 

inconsciente. A nona participante disse que simplesmente sentiu que deveria ir, o chamado foi 

maior para estar em conexão com a natureza. A décima participante disse que foi um 

despertar, uma vontade de descobrir novos horizontes. 

 Tendo em conta que a espiritualidade é um dos principais motivos desses viajantes, 

questiona-se a relação da espiritualidade e turismo: viajar seria então algo importante para a 

espiritualidade? Por quê? Todos respondentes disseram que sim, alguns discorreram melhor 

sobre essa relação viagem/espiritualidade, alegando que a espiritualidade pode ser trabalhada 

em qualquer lugar, mas que ao viajar, normalmente adquire-se conhecimento, 

consequentemente trabalha-se a espiritualidade. Uma viagem é oportuna para conhecer 

pessoas, culturas, ambientes, ter novas perspectivas. Consideram que a Chapada possui muito 

conhecimento espiritual, e que muitas pessoas vão para lá procurando exatamente isso. 

 Um viajante opina que “viajar engrandece a alma, felicita o coração e os olhos, faz 

entender que é possível viver de pequenas coisas, simples, mas coloridas que fazem feliz” 

(V2). Relacionam as viagens com felicidade, explicam que toda vez que não estão se sentindo 

bem e fazem uma viagem, sentem uma melhora, principalmente se for uma viagem na 

natureza aonde se sentem conectados. Gostam de conhecer novos ares, pois viajar ensina, as 

vezes do modo mais fácil, as vezes do modo mais difícil, para viver a vida. “Eu sinto que essa 

experiência na Chapada dos Veadeiros transformou minha vida.” (V10). Viajar expande a 

percepção, e tem a ver com movimento, o viajante explica: 

 

Eu acho que viajar tem a ver com a espiritualidade. [...] Quando a gente se move, a 

gente consegue ver melhor as coisas de onde a gente estava. Você está se movendo, 

se colocando em situações diferentes, você está se reconhecendo de outras 

formas. Quando a gente fica parado, a gente não vê outras possibilidades, não 

se desafia, não se coloca em situações difíceis ou situações maravilhosas. Sem 

falar na questão do acaso, a questão dos encontros. É um grande fator das viagens. O 

movimento faz com que a gente se abra para as possibilidades, que são muitas. Pode 

acontecer coisas maravilhosas, coisas difíceis. Acho que tem muito a ver com essa 

abertura para o mundo, com essa coisa de se permitir viver e não ter uma retração, 

uma receita. Muita gente tem medo de viver, de fazer as coisas. Viajar trabalha 

muito essa coisa da abertura, confiança (V7, grifo nosso). 
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Alguns argumentam que normalmente no dia a dia deixam de lado a espiritualidade, 

mas ao viajar, saem da correria da rotina e dos ciclos viciosos, estando mais abertos e atentos 

para a espiritualidade e para os fluxos da energia cósmica. Enquanto outros afirmam o oposto, 

comentam que a viagem acrescenta muito na busca espiritual, mas que independentemente de 

viajar ou não, estão buscando trabalhar a espiritualidade com as ferramentas possíveis em 

tudo o que fazem. “Viajar a obriga e a faz se conhecer mais para você se adaptar mais onde 

você está. Se sentir mais livre com você mesmo para também dar oportunidade a outras 

pessoas entrarem, e daí as coisas vão acontecendo.” (V6).  

As afirmações dos viajantes retomam as ideias de alguns autores sobre viajar, de que 

as viagens acabam sendo uma alternativa de descanso, fuga e felicidade (KRIPPENDORG, 

1989). Os viajantes sentem o desejo de circulação, mudança e mobilidade, a viagem seria 

então um rito de passagem, aonde o cotidiano e o lado ruim da vida ficam em suspensão 

(FIGUEIREDO; RUSCHMANN, 2004). O turismo, de certo modo, é então vendido como 

fuga da realidade e cotidiano, na busca por novos lugares e pessoas. 

Como o presente trabalho fala sobre as nuances que interligam o turismo, 

espiritualidade e natureza, antes de entrar nas relações da espiritualidade com a natureza, se 

fez necessário entender o que cada um dos viajantes entendem por espiritualidade. Segue no 

Quadro 11, a síntese de suas respostas. 

 

Quadro 11 - Síntese das respostas dos viajantes sobre o que é espiritualidade (continua) 

 

  Respostas para a pergunta: “O que você compreende por espiritualidade?” 

V1 

Espiritualidade para mim é colocar em prática as minhas ações e conhecimento. Espiritualidade para mim 

é ciência, é conhecimento, é tudo muito lindo. Quanto mais ciência eu estudo, que é a minha área, 

biológica, mas você vai se apaixonando e você vê a grandiosidade em uma coisa muito pequena. [...] 

Quando você vive o presente é tudo mais gostoso; o que vem é surpresa. Coloca só todo dia a sua 

espiritualidade, a educação no trabalho mesmo; é o local que você mais tem que colocar espiritualidade. É 

na prática com as pessoas, o jeito que você trata elas, o bom dia, o boa tarde, a educação. Espiritualidade 

para mim é ser uma pessoa boa. 

V2 

Espiritualidade eu compreendo pela parte divina mesmo, que vem de Deus, seu filho Jesus Cristo, e eu 

acho que um homem espirituoso é um homem leve, mais saudável, observa o mundo com bons olhos, 

consegue observar os valores das pessoas mais do que elas têm por dentro e deixa de enxergar o 

materialismo que alguns tem para oferecer por fora. 

V3 A manifestação do todo. 

V4 

Muita gente compreende de um jeito, outros, de outro jeito. Eu compreendo a espiritualidade como se 

fosse uma relação direta com o universo. Eu penso na espiritualidade como sentindo toda a energia e 

direção que o universo me dá, seguindo o fluxo que ele me proporciona. Para mim, isso é espiritualidade. 

Esse fluxo me faz muito bem. Por muitos anos, eu tentei ir contra ele, não acreditei nele. Eu percebi em 

algum momento que ele direciona a gente para muitas coisas. 

V5 
O que eu acredito por espiritualidade seria tudo o que eu sou. No caso, seria tudo no que eu acredito, tudo 

o que eu pretendo ser em um futuro. A espiritualidade é tudo o que eu quero alcançar.  
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Quadro 11 - Síntese das respostas dos viajantes sobre o que é espiritualidade (conclusão) 

 

 Respostas para a pergunta: “O que você compreende por espiritualidade?” 

V6 

Eu acho que é a forma que a gente encontra de canalizar a energia primordial. Uns vão chamar de Deus, 

outros, de Buda, outros, de Alá. Mas é a essência de tudo, que é o bem, que é o amor. Eu encaro a 

espiritualidade como trabalhar na nossa essência. Está tudo dentro, independentemente de quais atitudes 

você toma. Às vezes as pessoas tomam atitudes mais densas, outras, mais evoluídas. Mas a base de tudo é 

o amor. Por isso, a gente está em evolução. 

V7 

Meu conceito de espiritualidade é bem amplo. É uma conexão interior, antes de tudo. Tem a ver com qual 

é o nosso sentido para a experiência que a gente está vivendo aqui, a experiência da vida. Quando a gente 

entra nessa cosmovisão, de cosmo, de que as coisas estão em um fluxo ordenado, a gente começa a ver 

mais sentido em tudo, na experiência de estar aqui. Eu acredito que a espiritualidade é quando a gente se 

conecta com esse fluxo, com essa natureza, e a gente vai expandindo nossa consciência para vislumbrar 

essas realidades mais sutis e mais amplas. A gente está em um dos níveis de percepção aqui, mas tem uma 

realidade muito mais sutil no nível quântico, assim como tem no nível das estrelas. Acho que tudo isso faz 

parte, está em alguma harmonia, em alguma conexão. Tudo influencia. Um ato que estou fazendo nessa 

entrevista vai influenciá-la, vai influenciar outras coisas. Acredito nessa conexão de tudo. Mas eu vou bem 

para o lado do yoga, do budismo. Tive muitas experiências com a ayahuasca. É um conceito bem 

universalista.  

V8 

Espiritualidade é tudo que move a gente, principalmente no nosso inconsciente, hoje eu considero que a 

espiritualidade é tudo que a gente vive, como a gente direciona a vida. As pessoas ligam muito 

espiritualidade à religião, hoje eu não ligo mais a espiritualidade à religião, eu acho que é mais uma forma 

aberta do que essa caixinha fechada que a gente aprendeu, não é? 

V9 

Na verdade, é uma conexão maior com algo extrafísico. Eu acredito que todos nós temos um eu superior, e 

que se a gente para pra ouvir, a gente começa a realmente, se conectar com a nossa missão, com o que a 

gente veio servir aqui na terra. Nós somos acompanhados o tempo inteiro, eu sinto essa presença, eu sinto 

esse acompanhamento e essa proteção, e essa guiança muito forte. Então, é só uma questão de dimensão, a 

gente está em uma dimensão e eles estão em outra e a gente pode se comunicar com eles se a gente estiver 

no estado de presença, que é o maior desafio hoje, ficar no estado de presença, no aqui agora. Eu vejo com 

mais naturalidade hoje, antes eu tinha... apesar de ser de família espírita e tal, eu tinha um pouquinho de 

um certo medo de investigar, de trabalhar mediunidade, mas hoje é muito natural para mim, saber quando 

eu estou recebendo alguma mensagem ou não, trocando alguma ideia aí, a nível telepático.  

V10 

Não tem como dar um conceito concreto, mas para mim é buscar a nós mesmos, ver o mundo de outra 

forma, ver pessoas de outras formas, comportamentos. Nada de religião, que isso prende muito a gente. 

Mas acho que é um despertar dentro de nós mesmo. Para mim espiritualidade é isso, é o que eu sinto. Eu 

não sei muito colocar. Se for para descrever em um texto não consigo; eu sinto. Sinto essa força, que a 

gente às vezes polida a vida toda e não sabe aquilo que tem dentro da gente, aquela fagulha. Para mim é 

isso. 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

As respostas dos viajantes em relação ao que eles compreendem por espiritualidade 

são bastante subjetivas, nota-se que há opiniões diversas, porém algumas são análogas. 

Enquanto para alguns a espiritualidade é uma conexão interior, conexão com o seu eu 

superior, e despertar interno, para outros é uma conexão com o extrafísico. Espiritualidade é 

viver o presente e o agora, estar no estado de presença, mas ao mesmo tempo é cumprir a 

missão e com o que veio a servir na Terra. Espiritualidade é ser uma pessoa boa nas ações do 

dia a dia, observar o mundo com bons olhos, observar os valores das pessoas e não o 

materialismo, é a essência de tudo, que é o bem, e que é o amor. 
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Ainda explicam que a espiritualidade é tudo que somos, tudo que acreditamos, tudo 

que desejamos alcançar, tudo que vivemos. Espiritualidade é a energia primordial, da 

manifestação do todo, que move principalmente o inconsciente, e que direciona a vida, 

proporcionando evolução e expansão da consciência. Enquanto para alguns a espiritualidade é 

conseguir comunicar-se com os espíritos que nos guiam, para outros é algo divino, 

relacionado a Deus, que alguns vão chamar de Buda, outros de Alá, e ainda para outros a 

espiritualidade não está ligada a religião, e sim ao conhecimento e ciência, relacionado ao 

universo e ao fluxo de energia da natureza, se caracterizando em uma cosmovisão, no qual é 

possível enxergar o macro no micro. 

As ideias dos viajantes vão ao encontro de alguns autores, de que a espiritualidade está 

imbuída nas atividades do cotidiano e diluída no dia a dia, está acessível a qualquer pessoa, 

mesmo se não crer em uma religião e em uma divindade. Para uns é uma transcendência, 

busca de propósito (podendo ser através de uma viagem), inspirados por autotransformação. 

Enquanto para outros é um crescimento interior na identificação com um ser ou uma 

dimensão superior, para outros a espiritualidade é ateia e cética, sendo uma expansão do 

próprio ser (SOUZA, 2013; PUCHALSKI et al.,2014; RAUTMANN, 2016; BRITO, 2020). 

Nota-se que a temática sobre Deus aparece também com diferenciações nas respostas, 

sendo assim se fez necessário entender o que cada respondente compreendia por Deus. Todos 

os viajantes afirmaram acreditar em Deus, porém cada um manifestou um conceito diferente, 

segue no Quadro 12. 
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Quadro 12 - Síntese das respostas dos viajantes sobre o que é Deus  
 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

  Respostas para a pergunta: "Como você compreende Deus?" 

V1 

Eu nem tento decifrar, acho que é algo que não vale a pena eu perder meu tempo porque não dá para 

conseguir imaginar na minha capacidade, então eu prefiro realmente colocar Deus como minha gratidão 

diária, de eu ter saúde para trabalhar e conseguir fazer as coisas que eu gosto. […] Eu sinto Deus na 

natureza. 

V2 

Eu compreendo Deus no amor, no sol, na Lua, na natureza, no vento, nas manifestações bondosas, 

caridosas, amorosas e amparosas. A partir de uma semente que é lançada na terra e que com a água de 

Deus é brotada em uma árvore, e a partir desta árvore os frutos serão gerados. 

V3 

Acredito na Deusa […]  porque como eu estou indo na vibe mais druídica, e eles eram unos com a 

natureza, a natureza deles era o templo da mãe divina, é o templo sagrada, então eles tinham todo um 

cuidado com a natureza, por respeito.  

V4 

Eu não acredito nesse Deus que as pessoas têm por aí. Esse Deus lá de cima que olha tudo, que está em 

tudo e perdoa tudo — esse Deus, não. Eu gosto mais dele como Odin. É um Deus mais humano, um Deus 

que está dentro da gente. É um Deus que protege, mas é um Deus que pune. É um Deus que me ajuda em 

todos os instantes, mas, se eu fizer alguma merda, ele vem e me devolve. Ele é um Deus bom, mas não 

100% bom. Mas eu acho que é um Deus mais como um amigo do que como um ser superior. Eu acho que 

é isso. 

V5 

Eu não vou ter palavras para lhe explicar. O Deus que conheço, sirvo e acredito... vou tentar fazer por 

metáfora. Tem o universo. O universo a gente não conhece. A gente sabe que ele é muito grande, mas não 

sabe o tamanho que ele tem. A gente sabe que ele assiste a gente de volta. O Deus em que acredito, eu 

posso intensificá-lo nesse nível 2 mil vezes e ainda acho que estou sendo humilde. A Mãe Natureza faz 

parte dele. Nós fazemos parte dele. Eu acho que não vou conseguir exemplificar o que é Deus para mim, 

mas no final eu sei que ele é bom. Para mim, Deus não tem nem sexualidade. Acho que isso nem é 

interessante para ele. O nível intelectual dele é tão grande que sexo é uma gota de água. Eu não acredito 

que ele tenha um órgão sexual. Tanto que eu já cheguei a conexões de imaginar que ele poderia ser uma 

mulher. Como eu ocasionei essa ocasião de imaginar que ele poderia ser uma mulher, eu já pensei que não 

tem órgão nenhum. Ele é um ser único. 

V6 

Acredito que seja a energia primordial, a fonte de tudo, a matéria principal da qual se formou as outras 

coisas, portanto tudo é feito de átomo, que para mim é energia primordial, a raiz da criação, e tudo é feito 

de átomos, então todos nós estamos interligados. Acredito que a fonte principal também seja feita, só que 

talvez de uma forma muito mais evoluída. Não acredito que seja uma pessoa. Não é uma pessoa que está 

ali condenando, julgando. Ele está ali para nos encaminhar na nossa evolução, uma energia fraternal e 

maternal. 

V7 

Eu acredito que Deus é essa ordem cósmica que está regendo o universo, a experiência da consciência. Eu 

não acredito em um Deus personificado. Acho que Deus é incompreensível para o nosso nível de 

consciência no planeta Terra. Não tem como a gente definir, personificá-lo. Talvez, quando a gente se 

projeta astralmente, quando morre e vai para outros lugares, a gente consiga compreender um pouco 

melhor. Nesse nível não dá para definir muito. Mas é esse cosmo, essa ordem. 

V8 

Eu enxergo Deus como um ser supremo, uma fonte mesmo, de onde todos viemos e todos vamos retornar, 

e eu acredito em Deus como tudo, sabe? Eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus nas pessoas, e eu acho 

que essa força que me direciona na vida mesmo. 

V9 

Eu antes enxergava um ser só, criador de tudo, hoje eu acho que... não sei, eu acredito muito nos 

intermediários entre ele, que tem uma equipe de seres que nos auxiliam. Mas, eu também acredito nesse 

Deus interno, que a gente... nós somos deuses, e nós temos esse potencial de cocriar o tempo inteiro, não 

como um Deus que criou essa natureza, esse planeta, toda essa constelação, toda essa rede de universo, 

enfim, mas que a gente tem esse poder de cocriação. Cocriar, não é? Não criar. Mas, um ser, enfim, que 

não tem forma, não tem julgamento, ele só é, ele só cria, ele só manifesta. É assim que eu acredito. 

V10 

Eu acho que Deus está em tudo porque de onde vem toda essa criação? Embora tenha uma evolução física, 

cronológica, mas que também não existe tempo e espaço, é uma coisa que a gente sente. Não tem 

explicação. É uma força. Para mim é uma força que tem que está em tudo. É a busca do conhecimento. De 

conhecer primeiro a mim mesmo e de que conhecer o leque de oportunidades, de posições de vida, de ver. 

Isso para mim é espiritualidade. 
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 Esse é um tema complexo, pois há uma certa dificuldade dos respondentes em 

explicarem sobre Deus, segundo eles, é algo indecifrável, inexplicável, amorfo, indefinível, 

impersonificável e incompreensível para o nosso nível de consciência no planeta Terra. Não é 

a intenção desta presente pesquisa encontrar uma resposta definitiva sobre o que é Deus, até 

porque sabe-se que cada qual possui a liberdade de expressar sua opinião. A intenção é de 

apenas elucidar as opiniões dos respondentes, mostrando as diferenças e divergências. 

Uma respondente acredita que não é um ser só, sendo uma visão que tende para o 

espiritismo: “Eu antes enxergava um ser só, criador de tudo, hoje [...] eu acredito muito nos 

intermediários entre ele, que tem uma equipe de seres que nos auxiliam” (V9). E outro 

acredita mais na visão da mitologia nórdica: “Eu gosto mais dele como Odin. É um Deus mais 

humano, um Deus que está dentro da gente. [...] É um Deus mais como um amigo do que 

como um ser superior.” (V4). 

 Alguns acreditam que Deus não é uma pessoa, que julga e condena, e sim é uma 

energia primordial, ou seja, o átomo: matéria principal da qual se formou tudo, por isso todos 

estamos interligados. Deus seria então a fonte de tudo, de onde todos viemos e todos vamos 

retornar, é uma ordem cósmica que está regendo o universo, a experiência da consciência, 

encaminhando para a evolução. Essa ideia corrobora com o que Rautmann (2016) apresentou 

sobre o infinito, a eternidade e o absoluto não serem transcendentes e sobrenaturais, são 

imanentes e naturais, são a própria natureza. 

 Deus seria então a raiz da criação, ao mesmo tempo outra respondente acredita em um 

Deus interno, sendo assim o ser humano possui o potencial de cocriação: “Nós somos deuses, 

e nós temos esse potencial de cocriar o tempo inteiro, não como um Deus que criou essa 

natureza, esse planeta, toda essa constelação, toda essa rede de universo, enfim, mas que a 

gente tem esse poder de cocriação. Cocriar, não criar” (V9). Uma respondente relacionou 

Deus ao termo espiritualidade, afirmando que Deus é a força que está em tudo que foi criado, 

e a busca do conhecimento é a espiritualidade (V10).  

Um tema recorrente foi em relação a sexualidade. Alguns acreditam que Deus não tem 

nem sexualidade e é um ser único, seria então uma energia fraternal e maternal. Uma 

respondente (V3) diz que acredita na Deusa, na visão druídica8, na qual somos unos com a 

natureza, tendo assim muito cuidado com a natureza, pois é o templo da mãe divina. 

 
8 Eram sacerdotes do povo celta, um povo muito antigo e sábio, do qual trabalhava com magia elemental e reino 

das fadas. Para os druidas, as árvores são sagradas, o Carvalho é a árvore da sabedoria, uma árvore muito 

espiritual. Para eles não tem diferença entre eu, você, a árvore, a flor, o animal, para eles não tem, é só uma outra 

manifestação do todo, então eles não vão tratar uma árvore de uma forma diferente do que eles te tratam (V3). 
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Apesar de alguns não referenciarem a visão indo-europeia dos druidas, da mesma 

forma relacionaram Deus com a natureza, em uma visão animista. “Eu prefiro realmente 

colocar Deus como minha gratidão diária. [...] Eu sinto Deus na natureza” (V1), “Eu 

compreendo Deus no amor, no sol, na Lua, na natureza, no vento, nas manifestações 

bondosas, caridosas, amorosas [...]” (V2), “Ele é muito grande. A Mãe Natureza faz parte 

dele” (V5). “Um ser supremo [...] e eu acredito em Deus como tudo. Eu vejo Deus na 

natureza, eu vejo Deus nas pessoas, e eu acho que essa força que me direciona na vida 

mesmo.” (V8). 

Algo interessante que tanto os viajantes de Alto Paraíso como os 50 viajantes 

espirituais que foram citados no primeiro capítulo falaram sobre Deus e a natureza serem 

sinônimos. Esse pensamento dos viajantes são como os de Rautmann (2016), quando diz que 

o Absoluto (do qual alguns creiam ser Deus) não é transcendente e sobrenatural, e sim natural, 

é a própria natureza. Carvalho e Steil (2008), assim como Brito (2020), falaram sobre essa 

ideia da sacralização da natureza (ou naturalização do sagrado), aonde a natureza e a Terra 

passaram a ser sacralizadas, resultando em uma ascese ecológica, no sentido da internalização 

de sentimentos e procedimentos ecológicos serem vistos como a busca do sagrado. 

 Considerando a relação da natureza com a espiritualidade, foi questionado aos 

viajantes se a maioria das suas viagens espirituais são em ambientes cuja natureza é 

abundante. Dos 10 viajantes, apenas dois disseram que não (V1, V3), explicando que muitos 

locais voltados para a espiritualidade estão localizados em áreas urbanas, e que prefere locais 

mais reservados. Os demais afirmaram que sim, por exemplo, o cicloviajante disse: “Sim, 

sempre. Ainda que não tenha o mar por perto, mas eu procuro ir sempre em direção ao contato 

com a natureza ao longo de todo o trajeto.” (V2). 

 O quarto participante explicou que também gosta de viagem cultural, mas que 

atualmente prefere uma viagem outdoor e selvagem. A quinta participante relatou que só na 

natureza ela consegue ter desbloqueios, pois em área urbana ela se sente travada 

psicologicamente. A sexta participante disse: “Totalmente. É onde eu me conecto. A mais 

pura sabedoria divina está ali. Não foi ninguém que construiu, mãos humanas. Tudo é o 

espiritual. É onde eu me conecto com o que eu sou também.” (V6). 

 O sétimo participante afirmou que com certeza suas viagens costumam ser mais na 

natureza, e que pretende explorar mais as montanhas. A oitava participante explicou que 

como sua busca espiritual é através da Ayahuasca, todos os locais que ela foi para consagrar a 

bebida foram em chácaras, sítios ou perto da cachoeira, nunca em área urbana.  
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A nona participante disse: “Sim, a maioria das minhas viagens são para lugares assim, 

lugares que tenham muita natureza, muita água, ou mar. [...] Eu tenho essa necessidade há 

muitos anos, de correr para a natureza para dar uma recarregada, nem que fosse no final de 

semana e depois voltava” (V9). A décima participante teve uma resposta similar: “Hoje em 

dia, até uma viagem comum, eu prefiro. Eu não consigo ir em um grande centro mais não. Eu 

sempre quero ir para um lugar onde tenha mato, onde tenha rio, onde eu possa ficar descalça.” 

(V10). Também complementou que antigamente ela não gostava de acampar, mas que ao 

passar do tempo se acostumou, acreditando que ao trabalhar sua espiritualidade, foi o motivo 

dela mudar seus egos. 

 Analisando todas respostas, nota-se que a busca da espiritualidade faz com que os 

viajantes procurem mais a natureza. Qual seria então a relação da natureza com a 

espiritualidade? Foi questionado aos viajantes se eles acreditavam que a natureza interfere na 

espiritualidade. Todos responderam que sim, acreditam que a natureza interfere na 

espiritualidade, um viajante explicou: “Interfere. Eu já percebi porque eu venho tanto para cá. 

Realmente é pela minha espiritualidade. A minha espiritualidade é a natureza, a minha 

espiritualidade é isso. Eu faço a minha espiritualidade na natureza.” (V1).  

Outro viajante alegou: “Muitíssimo. Sem ela, eu não sei como minha espiritualidade ia 

funcionar. Acho que as pessoas esqueceram o quanto isso aqui é importante.” (V4). Uma 

respondente argumentou que no meio da natureza a sua sensibilidade fica maior, fica bem 

mais aguçada, tudo fica com muita nitidez quando ela está na natureza (V8). Outro viajante 

justificou algo parecido: 

 

Com certeza. Porque a gente é a natureza. Estamos inseridos no contexto urbano, 

mas temos uma conexão com a nossa própria natureza. Quando a gente vai para o 

mato, a gente começa a perceber o ciclo das coisas. Esse lance de pular processos 

não existe na natureza. A natureza não pula etapas. Você planta, espera e tem os 

resultados. As coisas são no tempo da natureza. Tem os ciclos das estações do ano, 

ciclos solares, ciclo circadiano (V7, grifo nosso). 

 

A natureza é então algo essencial para esses viajantes, é propício para trabalhar a 

espiritualidade, e de certa forma, é um momento de lazer, quando saem da cidade e vão para 

um lugar de natureza, é onde se sentem aconchegados, onde possuem tempo para pensar, onde 

se sentem à vontade, e onde sentem o espírito relaxar. Mas será que esses viajantes se 

preocupam em cuidar da natureza? O que acham sobre ter consciência ambiental?  

Foi perguntando aos participantes se eles achavam relevante ter consciência ambiental 

durante a viagem. Todos afirmaram que sim, que é mais do que necessário ter consciência 
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ambiental, porém alguns declararam sentir dificuldade em alguns quesitos. Dizem que é algo 

que deve partir de dentro de nós e começar já em casa, a consciência ambiental deve estar 

presente nas viagens estradas a fora, mas também na atuação profissional. “É cuidar do meio 

ambiente e tentar combater do meu jeito também e conscientizar as pessoas” (V2). 

Além de colocar em prática ações sustentáveis, os viajantes acreditam que é 

importante a conscientização do próximo: “Acho que é sempre importante falar disso quando 

a gente está viajando. É sempre importante falar de conscientização ambiental. Estamos 

vivendo o momento mais crítico disso. A gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha” 

(V7). Acham que é o mínimo a ser feito pela natureza, pois o dever é cuidar da natureza, não 

agredir, não extinguir, preocupar com os resíduos, mas por outro lado, sabe-se que há 

impactos apenas de caminhar e pisar, então o ideal é causar mínimo impacto possível. Deve-

se ter respeito ao entrar na mata e fazer uma trilha, caso contrário, pode ser que não tenha a 

oportunidade de fazer de novo. 

 Duas viajantes admitiram ter dificuldade nesse quesito, uma viajante (V10) relata ter 

mudado de hábitos, com influência do Festival Ilumina na Chapada, mas que precisa ter mais 

consciência. “É, é muito importante, principalmente dependendo da filosofia que você vive, 

mas eu tenho dificuldade, eu confesso, de conseguir fazer algumas coisas mais corretas dessas 

coisas de lixo e tudo, eu tenho muita dificuldade” (V3). Pondera-se que a filosofia de vida 

interfere então na cobrança em ter mais consciência ambiental, pois acham que 

principalmente as pessoas voltadas para a espiritualidade precisam demonstrar consciência 

ambiental, porque “senão, você acaba fazendo tudo ao contrário do que a gente prega” (V8).  

Outra viajante (V9) explica melhor a relação da consciência espiritual com a 

consciência ambiental, segundo ela, tudo que você faz, irá receber de volta, é a lei da causa e 

efeito, chamada como Karma. Enquanto o Karma é algo individual, o Darma é um propósito 

coletivo, uma lei natural que abrange a criação total de todas as coisas. Por isso quando 

sabemos nosso propósito na terra, não devemos ter comportamentos nocivos com o planeta, 

acrescenta “se eu faço algo que danifica, que prejudica a terra, isso afeta a minha consciência 

mesmo. Se a gente se conecta com a terra e respeita ela, ela oferece para a gente tudo que a 

gente precisa, é um equilíbrio de dar e receber” (V9). 

Ao menos pelo discurso dos viajantes, infere-se que possuem respeito pela natureza, se 

preocupam e querem cuidar, demonstrando amor e bem-querer, confirmando o que Figueiredo 

(2007) disse sobre os viajantes espirituais serem considerados como um “turista verde”, 

envolvendo as dimensões ética, espiritual e ambiental. Vão na linha de raciocínio da 
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ecoespiritualidade (BOFF, 2010; LOPES, 2010; PESSOA; ANDRADE, 2020), de forma que 

a consciência ecológica e consciência espiritual estão interligadas. 

 Para compreender sobre o que esses viajantes sentem ao estar na natureza (áreas 

naturais), foi indagado a eles sobre os sentimentos. Na Figura 21 estão os 25 sentimentos que 

foram destacados, e sendo uma pergunta aberta, eles poderiam citar quantos sentimentos 

quisessem. 

 

Figura 21 - Sentimentos dos viajantes quando estão na natureza 
 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

 Essa nuvem de palavras possui uma escala linear, isso significa que quanto mais um 

sentimento foi citado, maior ficou o formato da palavra.  O sentimento mais citado foi paz (4 

vezes); acolhimento, liberdade e presença do agora foram citados 3 vezes cada; limpeza e 

gratidão foram citadas 2 vezes, e o restante dos sentimentos foram citados apenas uma vez. 

Segue no Quadro 13 a relação das respostas dos sentimentos citados ao menos duas vezes. 
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Quadro 13 - Síntese dos sentimentos abordados ao menos duas vezes 

 

 Respostas da pergunta: Quais são seus sentimentos ao estar em contato com a 

natureza? 
Sentimento 

V3 Paz. 

Paz 
V8 Paz interior. 

V9 Eu sinto paz. 

V10 É sentir paz. 

V5 
Quando a gente vai para a natureza, é tão gostoso, a gente esquece que tem uma 

outra vida. Eu me sinto extremamente acolhida e muito bem. 

Acolhimento V6 Acolhimento. 

V7 
Eu sinto que a natureza nos acolhe independentemente de quem você seja, mas a 

gente tem que ter o cuidado de preservar.  

V6 Liberdade. 

Liberdade V7 
Sentimento de liberdade. Eu sinto essa coisa que é muito além das burocracias, 

muito além das amarras da sociedade. Me sinto em casa, me sinto livre. 

V10 É ser eu mesma. 

V5 
Você não tem mais aquela questão, aquela correria. Você leva o seu tempo, 

descansa e chega onde quer chegar. 

Presença do agora 

V9 Eu fico mais em estado de presença. 

V10 

É prestar atenção, igual hoje em dia, tem um quintal aqui e eu fico ouvindo os 

passarinhos, fico gravando. Fico vendo a natureza que a vida inteira eu fui criada 

em roça, em chácara, e eu não saía, eu não andava descalça, eu não gostava de 

estar lá. É um lugar confortável? É, mas eu não tinha o olhar que eu tenho hoje, de 

ficar na beira de um mato, de ir para a beira de um rio.  

V6 Limpeza. 

Limpeza 
V9 

Eu sinto uma limpeza mesmo do meu campo mental. A natureza cura, para mim, 

ela me cura. Porque ela me limpa, eu sinto limpeza, uma limpeza acontecendo no 

meu corpo. 

V1 Gratidão. 

Gratidão 
V2 

Meu sentimento é de muita gratidão, mas por Deus, pela permissão da partida, da 

permanência na estrada e da chegada no ponto onde você pré-programou um dia 

chegar. 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

 Alguns viajantes apenas disseram o sentimento, outros se expressaram melhor, 

discorrendo sobre o assunto. O sentimento de paz ao estar na natureza é uma paz interior. O 

sentimento de acolhimento é pelo fato de se sentirem bem recebidos, bem aceitados, 

independente de quem você seja, sem julgamentos. O sentimento de liberdade se assemelha 

ao de acolhimento, pois justificam que se sentem em casa, podendo ser eles mesmos. Esses 

viajantes relacionam a área urbana como um local de muita burocracia, leis e julgamento da 

sociedade. O sentimento de presença do agora é justificado pelo fato de poderem estar mais 

atentos aos sons da natureza, de não precisar estar na correria do cotidiano, poder viver o 

momento presente. A limpeza é explicitada tanto para limpeza mental, quanto para limpeza 
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física, da qual dá uma sensação de cura. A gratidão é pela sensação de proteção divina em 

continuar a viagem em segurança. Segue no Quadro 14 os sentimentos que foram citados 

apenas uma vez. 

 

Quadro 14 - Síntese dos sentimentos abordados apenas uma vez 
 

 Respostas da pergunta: Quais são seus sentimentos ao estar em contato 

com a natureza? 
Sentimento 

V1 

Eu sinto transformação, essa seria a palavra. Porque quando eu estou ali, só 

eu e a natureza, meu pensamento é completamente diferente do que se eu 

estivesse na minha casa. E aquele tipo de pensamento me eleva; você tem 

um pensamento muito altruísta. A natureza você escuta. Ela tem a sua 

música, o seu som. Há coisas muito boas que se você não sai de casa, não 

se enfia dentro de um mato assim, você não sabe o quê que é o som da 

natureza. 

Transformação 

V2 
Quanto mais eu tenho contato direto com a natureza e fico mais distante do 

concreto armado, do aglomerado urbano, eu me sinto mais feliz. Felicidade 

V3 

Equilíbrio. Equilíbrio 

Quando eu estou na força eu sinto muito a unicidade, essa unicidade com 

seres. Unicidade 

V4 

Porque eu realmente crio esse vínculo, consigo me sentir mais vivo. Vivacidade 

É como se as coisas todas fizessem sentido. É a sensação que eu tenho. Não 

quer dizer que a natureza me aceita aqui 100%. Se eu topar com uma onça-

pintada, ela não vai gostar muito de mim. Mas é como se tudo fizesse 

sentido quanto eu estou aqui. 

Sincronicidade 

V5 

São extremamente positivos. Eu acredito que, quando estou na natureza, 

sinto muito mais do que quando estou aqui na cidade. Até coisas que estão 

travadas no fluxo daqui — quando vou para lá, parece que abre e a mente 

consegue fluir melhor. 

Fluidez 

Você consegue descansar. Seria mais ou menos isso. Descanso mental 

Você consegue pensar com mais calma. Pensamento calmo 

V6 

Conexão. Conexão  

Amor. Amor 

Eu costumo dizer que o mar limpa e a água doce revigora, traz aquela 

disposição de vida, não só fisicamente, mas internamente também. Disposição 

V8 

Realização. Realização 

Eu sinto como se eu estivesse mais leve, é uma satisfação muito grande. Satisfação 

V9 

É porque eu sinto que lava mesmo a alma assim, se eu estou em um lugar 

que tem natureza eu me sinto recarregada, e eu me sinto mais sã para poder 

fazer minhas coisas. 
Sanidade 

Maior tranquilidade. Tranquilidade 

Mais harmonia. Harmonia 

V10 
 Eu vejo a natureza com outro olhar. Isso traz para dentro de mim uma 

força. É muito bom. Força 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 
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 O sentimento de transformação é porque modifica a percepção, fazendo com que surja 

pensamentos mais altruístas. A felicidade é por estar na natureza e não na cidade. O equilíbrio 

e a unicidade são por sentir uno com os seres principalmente quando está na força. Estar na 

força é uma expressão utilizada para quando você utiliza substâncias enteógenas. Vivacidade 

e sincronicidade pois é como se tudo fizesse sentido na natureza. Fluidez, descanso mental e 

pensamento calmo pois na cidade há um sentimento de trava emocional, mas na natureza tudo 

flui melhor. Conexão, amor e disposição, pois a natureza proporciona uma disposição de vida, 

tanto interna, quanto fisicamente. Realização e satisfação por sentir mais leveza na natureza. 

Tranquilidade, harmonia e sanidade, pois se sente sã para fazer suas coisas, devido à natureza 

proporcionar um recarregamento e “alma lavada”. Por fim, o sentimento de força, mas não é 

no sentido citado de estar na força das substâncias enteógenas, e sim um sentimento de vigor. 

 Os sentimentos de paz, vivacidade, descanso mental, disposição, sanidade, 

tranquilidade e força são sentimentos relacionados a saúde mental, emocional e física, algo 

que os estudos (PARK, 2010; GASCON et al., 2018; SILVA, 2018; MARSELLE et al., 

2020) haviam apontado sobre as áreas naturais ajudarem efetivamente a saúde humana. Os 

sentimentos, de modo geral, justificam o fato desses viajantes procurar a natureza para 

trabalhar a espiritualidade, pois na natureza eles se sentem bem, bem-aceitos, bem-acolhidos, 

amados, tranquilos, livres, em paz e agradecidos. Ou seja, a conexão com a natureza sustenta 

a saúde espiritual (TOWNSEND et al., 2015). Todos os sentimentos citados foram positivos, 

nenhum viajante expõe algum sentimento negativo. Os sentimentos benéficos fazem com que 

eles se sintam motivados. E quais são as motivações espirituais desses viajantes que vão para 

Alto Paraíso? Na próxima seção será apresentado as respostas para essa questão. 

6.2 “A VIAGEM ME TRANSFORMA. AS PESSOAS QUE EU VOU CONHECENDO ME 

TRANSFORMAM” - MOTIVAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS DA VIAGEM 

 

 No propósito de entender as motivações espirituais dos viajantes, primeiro foi dado 

algumas opções de motivações estabelecidas previamente, e os viajantes puderam dizer se 

considerava ou não como uma motivação de sua viagem. Por segundo, foi feito uma pergunta 

aberta no qual os viajantes poderiam discorrer livremente sobre suas motivações internas e 

externas. 

 As motivações estabelecidas previamente foram de acordo com a literatura de Turismo 

Espiritual, autores que falavam sobre motivações comuns entre os viajantes espirituais. Essas 

motivações e respectivos autores foram: bem-estar (CHOE; O’REGAN, 2020), paz de espírito 
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(DHAMIJA, 2020), transformação (DHAMIJA, 2020), autorrealização 

(BANDYOPADHYAR; NAIR, 2019), crescimento pessoal (HAQ; JACKSON, 2009), 

contato com a natureza (HAQ; JACKSON, 2009), curiosidade (GAMBOA, 2019), cura 

(TEJEFOR, 2019a), satisfação (GOLDOUZ; ATAIE, 2019) e sabedoria ancestral (TEJEDOR, 

2019a). 

 Segue na Figura 22 a síntese das respostas dos viajantes, levando em consideração que 

eles poderiam escolher quantas motivações desejassem. Seis motivações foram selecionadas 

por todos os viajantes: bem-estar, paz de espírito, transformação, autorrealização, crescimento 

pessoal e contato com a natureza. Três motivações foram selecionadas nove vezes: 

curiosidade, cura e satisfação. Uma motivação foi selecionada oito vezes: sabedoria ancestral. 

Como todos as motivações foram selecionadas no mínimo oito vezes, confirma-se que 

estavam corretas as afirmações dos autores sobre essas motivações. 
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Fonte: elaborado pela autora (2021). 

Figura 22 - Motivações espirituais dos 10 viajantes de Alto Paraíso de Goiás 
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Como era opcional o viajante falar mais sobre cada motivação, nem todos 

aprofundaram, sendo assim, será exposto aqui apenas algumas opiniões. Sobre a motivação 

bem-estar, dizem que é um bem-estar psicológico, espiritual e territorial. A motivação paz de 

espírito foi justificada principalmente pelo pôr do sol e música saudável. Um viajante disse 

sobre a motivação transformação: “A viagem me transforma. As pessoas que eu vou 

conhecendo me transformam” (V1), e outra viajante disse que depois que participou do ritual 

de sagrado feminino, aconteceu uma virada de chave em sua vida: “eu virei outra pessoa” 

(V8). 

 Sobre a motivação autorrealização, dizem que se sentiram realizados em Alto Paraíso. 

A motivação de crescimento pessoal foi pelo fato de que em uma viagem saem da zona de 

conforto, por isso acontece o crescimento, devido às mudanças que acontecem na vida, 

mudanças internas e externas. “Crescimento pessoal é a questão mesmo da descoberta, de 

poder desbravar do seu jeito, do jeito que você pode, da sua forma.” (V2).  

 A motivação contato com a natureza foi uma das motivações da qual os viajantes 

deram mais ênfase, explicando que a natureza engradece, ilumina e fortalece e recarrega as 

energias. Em relação ao bioma Cerrado, um viajante disse que acha particular a canela de ema 

e os chuveirinhos, algo que nunca viu em outro lugar (V7), outra viajante conta que acha 

incrível porque todo o Cerrado é medicinal (V9). A carioca relata: “Eu nunca tinha ido ao 

Cerrado, nunca tinha saído do estado do Rio. Para mim, foi tudo muito novo. É muito rico. Eu 

vi arara, nunca tinha visto arara. Eu vi tucano. Vi seriema.” (V6).  

Nesse pensamento do bioma Cerrado, dois viajantes (V7, V9) falam um pouco sobre o 

contexto atual. Afirmam que o Cerrado precisa de muita proteção, pois a vegetação está 

acabando, devido à agricultura que tem na região (V9), e que o Cerrado é o segundo bioma 

mais devastado do Brasil, pois está entregue ao agronegócio (V7). O mesmo viajante comenta 

sobre o PDL que quer diminuir a área do parque: “A gente ficou tão feliz porque eles tinham 

aumentado a área, e agora querem desfazer.”  

Ainda sobre a motivação contato com a natureza, uma viajante explica que, 

principalmente durante a pandemia, a busca por estar isolada na natureza tem sido maior, pois 

locais com muitas pessoas e muita movimentação a adoece, se considerando sensível 

energeticamente (V9).  Nessa linha de raciocínio, um viajante explicou a motivação da cura, 

dizendo: 

 

Eu acredito muito nessa cura pela natureza. Só de a gente estar ali em um lugar 

com muita energia... a ciência diz que a quantidade de íons negativos do ar... mais 
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saudável é o lugar. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde é pelos 2 

mil íons negativos no ar. Em um apartamento, 20, em uma cachoeira, 1 milhão. 

Então você faz a diferença, essa coisa que às vezes a gente não sabe explicar da 

energia da cachoeira, e a ciência está começando a entender um pouco. Eu acredito 

muito nessa cura que a Chapada tem. (V7, grifo nosso). 

 

 Quando os viajantes falam sobre cura, normalmente não é só sobre cura física, mas 

mental. “É cura física, mental” (V2). O sétimo viajante faz então uma relação de que os íons 

negativos no ar (gerados naturalmente pela evaporação da água) faz com que o local seja mais 

saudável. Reforça que a Chapada tem poder de cura, indo de acordo com o que os autores 

Costa et al. (2015) afirmaram sobre existir uma ideia de natureza terapêutica da Chapada dos 

Veadeiros, do qual favorece a renovação física e emocional. 

Sobre a motivação da curiosidade, alguns viajantes enfatizaram que a sentem e que é 

algo que acaba surgindo naturalmente: “Muita curiosidade também, eu queria ver como era 

esse tal de feminino que o povo tanto falava, porque eu não tinha tido conhecimento do 

sagrado feminino” (V8).  

Uma participante explica que sua motivação em participar do Festival Ilumina de 

início foi curiosidade, mesmo sem saber o que tinha no festival, mas tocou o coração, intuição 

e vontade de ir. Já um viajante explicou porque não selecionou a motivação curiosidade: “Eu 

digo que não estava buscando por curiosidade porque eu meio que sabia o que ia fazer. Eu já 

sabia aonde ia. Mas eu precisava viver aquilo, precisava passar aquele tempo. Eu já fui muitas 

vezes à Chapada. Não era tanto curiosidade, foi mais a cura mesmo” (V7).  

 A motivação de satisfação foi explicada pela realização de sonho e do potencial de ir e 

vir. E a motivação de sabedoria ancestral, uma viajante afirmou: “Eu acho que resgata muito 

isso, muita ancestralidade da gente, que os nossos desafios não vêm só de hoje. Então isso foi 

uma experiência maravilhosa na minha vida.” (V10). 

 Por segundo, os viajantes falaram abertamente sobre suas motivações internas e 

externas. As perguntas foram feitas baseada nos estudos sobre push and pull factors (DANN, 

1981; DEVESA et al., 2010; WU; PEARCE, 2014; CABER; ALBAYRAK, 2016; MOYANO 

et al., 2017). Na Figura 23 são exibidas as 17 motivações que foram citadas. Quanto mais 

mencionada a motivação, maior a espessura da linha de ligação. 
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Figura 23 - Motivações internas dos 10 viajantes de Alto Paraíso de Goiás 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 
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Segue no Quadro 15, a explicação das motivações citadas quatro e três vezes, foram as 

mais citadas. Alguns viajantes são foram mais objetivos, falando apenas qual motivação, 

outros falam mais e são subjetivos, sendo assim suas falas foram interpretadas para definir a 

motivação.  

 

Quadro 15 - Síntese das motivações internas mais abordadas 

 

 Explicação 
Motivações 

internas 

V1 

Então quando eu chegar em Brasília eu vou voltar para uma nova etapa porque eu estava 

muito cansado. Fiz uma prova de concurso final de semana passado e o retrasado em outro 

estado; cada uma em um estado diferente. Eu estudei muito para essas provas. Eu abdiquei 

oito meses a seis meses só para essas provas, sem sair, sem interagir; eu estava focado na 

minha prova e no meu trabalho. 

Descanso 

 mental 

V4 
Relaxar do meu dia a dia de trabalho. Meu dia a dia é muito puxado, e isso aqui me tira 

totalmente do foco de trabalho. 

V5 

Toda vez que você vai ao mato, já tem aquela perspectiva: "vou descansar minha mente, 

belas vistas, natureza plena". Eu observava que todo mundo queria muito ir conhecer a 

natureza, queria fazer uma trilha prologada, queria encontrar um poço, uma cachoeira, 

algo em que a gente poderia se deleitar pra poder descansar. 

V7 

Eu estava me sentido sobrecarregado na cidade com minhas responsabilidades, com a 

graduação. Eu resolvi ir para lá meio de supetão, sem planejar muito. Eu sabia que 

precisava cuidar de mim um pouco e que, se eu fosse para lá, que é um lugar que eu 

conheço e gosto, seria um momento ideal. 

V3 

Então, eu vim do Espírito Santo, eu vim para a Chapada para, realmente, assim, me 

encontrar. […] Eu queria ter mais conexão espiritual, eu queria viver uma vida mais 

espiritual. 

Encontrar a 

si mesmo 

V4 Me encontrar bastante comigo mesmo, uma boa motivação. 

V5 
Quando eu fui, eu fui procurando a mim mesma. Quando eu procurei a mim mesma, eu 

me encontrei lá em vários aspectos. 

V7 

Minha principal busca nessa viagem foi me reencontrar. Eu senti que estava perdendo um 

pouco do controle. [...] Eu senti que estava ficando mal, que estava perdendo meu 

propósito, que estava me perdendo no meu cotidiano, senti que precisava reencontrar 

minha força, minha espiritualidade, minha essência, minha felicidade.  

V4 Quando a gente está sozinho, a gente entra em contato com a gente mesmo. 

Auto- 

conhecimento 
V5 

Eu saí lá sozinha e saí também com amigos. Então todos esses aspectos, sozinha ou não, 

foram um autoconhecimento muito grande. 

V6 
Eu estou no propósito e na caminhada do autoconhecimento. Acho que usar ferramentas 

para isso é essencial. Uma das coisas primordiais é viajar.  

V1 Reequilibrar para, agora, uma nova etapa. 

Equilíbrio 

psicológico 

V2 Equilíbrio psicológico. 

V5 

A cidade em que a gente vive, os carros que a gente dirige, as coisas que nós pagamos 

diariamente... acaba que aqui é um negócio onde a gente fica muito preso, um negócio em 

que a gente se trava, às vezes até perde a questão de equilíbrio psicológico, mental. 

Quando você faz essa fuga e vai para lá, você consegue ter alguns desbloqueios, consegue 

ser você sem muitas fechaduras. Você não precisa ficar pisando ovos. Você só tem que ir 

e ser. 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 
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A motivação descanso mental se justifica pela sobrecarga de trabalho, estudos da 

graduação, estudos para concurso, responsabilidades e correria do dia a dia, dos quais causam 

fadiga mental. Uma viajante complementa: “Quando eu cheguei aqui eu estava tão desgastada 

da minha vida como veterinária que eu tomei ódio da minha profissão.” (V3). Dessa forma, ir 

para a natureza, fazer uma trilha, encontrar um poço, é uma forma de descansar e cuidar de si.  

A motivação encontrar a si mesmo é uma metáfora, explicada pela sensação de estar 

perdendo o controle durante o cotidiano, a viagem para a Chapada seria então um estopim, um 

tempo dedicado para um reencontro de si mesmo, reencontro com o propósito, com a 

essência, com a felicidade e com a espiritualidade, um momento de conexão espiritual. A 

motivação autoconhecimento é justificado pela busca em se conhecer melhor, pois viajar é 

considerado primordial para essa caminhada do autoconhecimento, independente de viajar 

sozinha ou em grupo. A motivação equilíbrio psicológico é exposta pelo fato que a cidade 

proporciona desequilíbrio psicológico e mental, e a fuga para a natureza proporciona 

desbloqueios, um local para ser você mesmo.  

Nota-se então que o equilíbrio psicológico é uma consequência do descanso mental, 

pois após descansar, os viajantes se sentem equilibrados psicologicamente para uma nova 

etapa. Assim como encontrar a si mesmo está interligado ao autoconhecimento, após os 

viajantes terem uma conexão espiritual, passam a se encontrarem internamente e se 

conhecerem melhor.  

A motivação encontrar a si mesmo foi citado por Smith (2013), assim como Choe e 

O’Regan (2020). Segundo eles, esses viajantes confrontam ou abraçam aspectos de sua 

personalidade que podem ter ficado dormente. Mas vemos que ao mesmo tempo que buscam 

um encontro, praticam uma fuga. A fuga foi comentada pelos autores Costa et al. (2015), 

segundo eles, Alto Paraíso é considerada um lugar de fuga das grandes cidades e de toda a 

negatividade causada pela lógica da efemeridade e dos dramas socioespaciais, se tornando um 

alvo de naturofília, onde a natureza é idealizada como uma forma de benefícios revigorantes, 

e a paisagem do Cerrado vira um consumo e mais um recurso. No Quadro 16 estão as 

motivações citadas ao menos duas vezes. 
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Quadro 16 - Síntese das motivações internas abordadas duas vezes 
 

 Explicação 
Motivações 

internas 

V1 

A minha espiritualidade hoje em dia eu vivo no desapego. [...] A gente é manipulado a 

vida toda, a gente já nasceu sendo manipulado. É difícil você sair desse padrão. É por 

isso que eu invisto no despertar, para sair dessa bolha que a gente já nasceu 

condicionado aquilo tudo. 

Despertar da 

consciência 

V8 Da tomada de consciência que eu tive naquele lugar. 

V2 

Desbravar de uma maneira mais saudável. Uma condição de mecanismo mais barato e 

também a condição de usar o teu potencial e o teu esforço físico na íntegra e explorar 

aquilo que você tem dentro de si de melhor, sua capacidade. 

Desafio/superação 

V6 

Desafio fez parte, principalmente nas trilhas. Aquela fadiga, o cansaço, o 

esmorecimento, às vezes a preguiça. Você vai lá e faz, se supera. Quando chega ao 

final, você fala: "valeu a pena, foi um desafio para mim mesma, se conseguiria ou não 

chegar plena". 

V3 

A manifestação da minha essência, a manifestação da minha magia, realmente 

redescobrir quem eu sou, o meu propósito, o que eu vim fazer, realmente redescobrir e 

conseguir trazer isso para o aqui agora, materializar isso. 

Descobrir dom e 

propósito de vida 

V6 

Eu fui à Chapada querendo essa resposta, querendo saber em qual lugar eu me encaixo, 

o que eu nasci para fazer, no que eu sou boa. A principal foi a busca pelo meu dom. No 

momento, eu me encontro meio confusa. [...] É essa a dúvida que está me limitando na 

minha vida profissional. Uma cartomante jogou as cartas para mim e me deu um estalo 

sob terapia holística, que se enquadra totalmente com meu perfil de vida, com meu 

lifestyle, com o que eu acredito. Agora é escolher qual vertente e me dedicar. Foi uma 

grande porta para mim a viagem. Foi a principal coisa que eu queria descobrir. 

V6 

Trabalhar minha independência também, porque eu fui sozinha, e eu nunca tinha 

viajado sozinha, nunca tinha saído do estado. Foi algo muito desafiador para meu físico, 

para minha desenvoltura, para me desenrolar, chegar em outras pessoas, pedir 

informação, pedir ajuda, carona. Foi ótimo para mim trabalhar a comunicação. 

Independência 

V9 

Conquistar minha independência mesmo. […] Então, quando eu fui para a Chapada, eu 

encontrei a minha força, ali eu descobri a minha força de materialização, de realização. 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

A motivação despertar da consciência é justificado pela manipulação da qual se 

sentem condicionados, se sentem em uma bolha, por isso investem no despertar da 

consciência. A motivação desafio e superação é conseguir vencer a fadiga, o cansaço, o 

esmorecimento, a preguiça durante as viagens, e principalmente durante os passeios, nas 

trilhas. O esforço físico acaba explorando a capacidade e o melhor de cada um.  

Ir para a Chapada com a motivação de descobrir algum dom e propósito de vida foi 

relatada como uma alternativa para a vida profissional e pessoal. Há um sentimento de que 

existe uma magia interior, porém ao mesmo tempo há uma confusão mental, sendo assim, 

essa viagem é uma porta para a descoberta e materialização. A força de materialização e 
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realização também se encontra na motivação independência. A viagem para a Chapada foi 

algo inusitado, por ser uma viagem solo, trabalhando assim a comunicação e desenvoltura de 

conversar com outras pessoas, conquistando a independência.  

Percebe-se interligações entre essas motivações, pois após os viajantes passarem por 

um desafio interno, e após conquistarem a independência, os condicionamentos e limitações 

mentais são superados. Isso proporciona maior consciência de si e, consequentemente, 

descobrem seus dons e propósitos de vida. Para Choe e O’Regan (2020) é comum esses 

viajantes procurarem na viagem uma resolução da vida, escapam de sua rotina diária para 

espaços espirituais para trabalhar em seus problemas, ou se tornar pessoas melhores. Através 

da jornada espiritual, querem transcender a própria realidade (TEJEDOR, 2019a). No Quadro 

17 estão as motivações que foram citadas apenas uma vez, mas não são menos importantes.  
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Quadro 17 - Síntese das motivações internas abordadas apenas uma vez  
 

 Explicação 
Motivações 

internas 

V4  

Eu gosto de pensar que sempre venho para cá para poder me reenergizar. Reenergização 

Sabedoria. Sabedoria 

Consonância com o universo. Consonância com 

o universo 

Isso é uma das coisas em que acredito. Quando você sai da sua rotina, você começa a 

valorizar coisas pequenas que estão na sua rotina. Uma pessoa que vai a uma 

expedição, fica sete dias sem tomar banho — quando ela chega debaixo do chuveiro, é 

a coisa mais maravilhosa do universo. Ou ficar três dias sem comer — o primeiro 

prato de comida pode ser arroz, feijão e ovo, e é maravilhoso. Esse ciclo é muito 

importante. Então essas viagens me ensinam, primeiro, que tem coisas que a gente 

desvaloriza, e, segundo que tem coisas a que a gente dá valor e não servem para porra 

nenhuma. Em um lugar desses, um carro bom, um carro ruim, indiferente. Uma roupa 

de marca? Não faz o menor sentido usar um terno Hugo Boss. Essas viagens me 

ensinam a valorizar o que realmente importa. 

Valorização da 

vida 

V7  

Limpeza. Limpeza 

Diferentemente de outras vezes que fui, eu não fui buscando aventura. Eu queria estar 

mais em silêncio, queria estar escutando a mim mesmo, queria deixar que as coisas se 

organizassem dentro de mim. Consegui fazer isso. Eu fui a alguns lugares bem 

bacanas. Eu estava com dois amigos, mas eu estava mais na minha. 

Silêncio 

Na verdade, eu tive um evento, um término de relacionamento algumas semanas antes. 

[...] Eu fui buscando esclarecimento e um pouco de alívio emocional. Teve um tanto 

dessa questão emocional também. Não deixa de estar ligada ao espiritual. 

Alívio emocional 

V8 

Empoderamento feminino também. Foi assim, eu queria muito conhecer um sagrado 

feminino, eu pesquisei e achei lá, e fui para lá. A impressão que eu tinha é que eu 

tinha que viver uma experiência diferente com a Ayahuasca diferente do que eu já 

vivia, foi por isso que fui, na verdade. Não conhecia ninguém, peguei minha mala, 

peguei uma carona na rodoviária e fui, sabe? Eu acho que foi, para mim, um processo 

de libertação do que eu estava vivendo, sabe? Uma libertação espiritual. Porque era 

uma coisa que eu não tinha onde eu estava, eu nunca tinha participado de nada ligado 

a isso. Eu sempre fui muito assim, como se diz, machinha mesmo. Eu vejo que hoje a 

minha polaridade masculina é muito maior que a minha feminina, e até hoje é assim. 

Aí, eu queria muito ter contato que esse feminino que as pessoas tanto pregam, por 

isso que eu fui. 

Empoderamento 

feminino 

V9 

Conectar meu filho mais com a natureza assim como eu, para que ele cresça com esse 

amor que eu tenho pela natureza, com esse senso de proteção, com essa consciência, 

para mim era minha motivação inicial. 
Natureza 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

As motivações reenergização, sabedoria, e consonância com o universo não teve 

explicações, mas diante do contexto da entrevista, o viajante considera que estar na Chapada 

proporciona vigor e sabedoria devido aos ensinamentos de estar em harmonia com a natureza. 

Além disso, o mesmo viajante relata ser motivado pela valorização da vida, pois durante a 

viagem ele aprende a valorizar o que realmente importa, coisas pequenas de sua rotina, para 

mais, ele aprende a desapegar de coisas das quais ele considera fúteis. 
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A motivação limpeza também não teve uma explicação, mas pelo fato de o mesmo 

viajante dizer que também foi motivado pelo silêncio, entende-se que a limpeza é de caráter 

mental. O mesmo relata que diferente de outras viagens que fez para a Chapada no propósito 

de aventura, nessa viagem em específico ele procurava escutar a si mesmo, e desejava uma 

organização mental. Ele também foi motivado pelo alívio emocional, devido a um término de 

relacionamento. O viajante considera estar relacionado à parte emocional com a espiritual.  

A motivação empoderamento feminino foi escolhida pelo fato de a viajante ter feito a 

viagem para a Chapada com o propósito específico de participar de um sagrado feminino. 

Além disso, a viajante relata ter sido uma libertação espiritual, por ter conseguido fazer a 

viagem sozinha, sem conhecer ninguém. Por fim, a motivação natureza se explica pela 

viajante desejar conectar o seu filho com a natureza, ensiná-lo a ter amor e consciência pela 

natureza. 

Essas motivações também se interligam, pois nota-se que a independência e sabedoria 

adquirida durante a viagem, proporciona valorização pela vida e empoderamento. A limpeza 

mental e o silêncio proporcionam alívio emocional e reenergização. Estar em consonância 

com o universo e em conexão com a natureza, proporciona o despertar da consciência. Essas 

motivações corroboram com a ideia de Tejedor (2019a) pois afirma que esses viajantes 

possuem uma vocação de busca introspectiva, assim como Smith (2013) quando disse eles 

estão procurando um sentido autêntico do self em vez de uma criação exagerada ou 

temporária, o próprio eu do viajante torna-se assim o objeto do olhar do viajante, ao invés de 

qualquer atração ou atividade. Essas motivações internas identificadas explicam em parte a 

abordagem das agências de viagem, guias e retiros de Alto Paraíso, quando dizem que é um 

local para transformação, mudança da vida, e se conectar com a natureza para 

autoconhecimento. 

Quanto às motivações externas, nem todos viajantes se sentiam com uma motivação 

externa, diziam “era bem eu comigo mesmo, eu com a minha questão de romper, os meus 

próprios desafios internos.” (V9). Como outro exemplo temos a viajante que fez o trabalho do 

sagrado feminino: “Não, externa não, era muito minha mesmo, sabe? De querer buscar esse 

feminino mesmo, de ir ao encontro com ele mesmo. Igual eu falo, a impressão que eu tive é 

que essa viagem minha foi um chamado.” (V8). Mesmo os viajantes expressando que suas 

motivações eram mais internas, foram identificadas nove motivações externas (Figura 24).  
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Figura 24 - Motivações externas dos 10 viajantes de Alto Paraíso de Goiás 
 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 
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No Quadro 18 apresenta-se as explicações das motivações conexão com pessoas e 

conhecimento.  

 
Quadro 18 - Síntese das motivações externas mais abordadas 

 

Viajante Explicação 
Motivações 

externas 

V2 

Buscar as pessoas de bom coração. Fazer o bem sem olhar a quem, e também a 

questão da simplicidade de cada um que a gente vai encontrando no meio da 

estrada, do olhar, do carisma, do abraço, sabe? Carinhoso mesmo sem nunca ter 

visto a gente, mas que quando sabe da nossa história, se emocionam por dentro. 

Conheci pessoas, pessoas que parecem que quando eu os vi e ficaram perto de 

mim, é como se eu os conhecesse há muito tempo já, uma luz incrível, muita 

energia boa. Entendeu? E isso me alegrou por dentro, por tamanha receptividade e 

fineza das pessoas. 

Conexão com 

pessoas 

V5 

Quando eu fui, eu queria muito saber como eu seria nesse rolê. Eu queria muito 

saber como eu ia me sentir, como eu ia fazer, as pessoas às que eu ia me ligar, as 

pessoas que eu iria conhecer, todo mundo que estaria ali. 

V6 
A viagem em si é para conhecer outras pessoas, outros costumes e acrescentar ao 

que eu já sou. 

V7 

[…] Outra coisa, os encontros de pessoas que a gente tem lá. Eu gosto de viajar de 

uma forma bem aberta. Por exemplo, a gente pegou muita carona lá. As caronas 

que pararam para a gente foram de pessoas com as quais a gente fez amizade e 

acabou desenvolvendo alguma conexão. Muitas vezes acontece. Fui buscando 

também esses encontros, essas mensagens, conhecer novas pessoas, renovar um 

pouco o ciclo. 

V10 

De respeitar o espaço do outro, de você ceder lugar para alguém. Lá está todo 

mundo sentado no chão. Tem gente que tem muito dinheiro. Está todo mundo 

descalço, com o pé no chão. 

V1 

Eu preciso ter conhecimento para ter espiritualidade. Eu preciso conhecer, eu 

preciso ter aquela vivência para eu ter mais fé, para eu acreditar em mais outras 

coisas. Eu preciso me entregar. 

Conhecimento V2 Conhecimento. 

V5 

Na verdade, foi o mesmo que pegar uma tela em branco... claro, vislumbrando a 

natureza. Quando você vislumbra a natureza, você já sabe o que quer, o 

conhecimento. 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

  

Na motivação conexão com pessoas os viajantes demonstram serem motivados em 

conhecer novas pessoas de bom coração. Se sentem vislumbrados em encontrar pessoas 

simples, carismáticas, carinhosas, receptivas, que dão carona e ajudam sem nem mesmo 

conhecer o viajante, e o oposto também acontece, pois a ideia é o viajante fazer o bem sem 

olhar a quem. Relatam que viajar de forma aberta acaba surgindo novas amizades e 

proporcionando encontros com pessoas que passam mensagens, das quais acrescentam a vida.  

V2 complementou: “É como se eu os conhecesse há muito tempo já, uma luz incrível, 

muita energia boa. Entendeu? E isso me alegrou por dentro, por tamanha receptividade e 

fineza das pessoas.” (V2). Observa-se que as conexões proporcionam momentos alegres: “Eu 
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tive conexões reais com pessoas em um curto tempo. Eu acho que nunca sorri tanto.” (V5). 

Além disso, alguns laços se estreitam, e a amizade continua depois da viagem: “A gente 

encontrou dois casais. Eles levaram a gente para a cachoeira, trocamos contatos, estamos 

conversando até hoje.” (V7). 

Os viajantes também se sentem motivados pelo conhecimento, segundo eles, quando 

você se entrega, a vivência da viagem e o vislumbre da natureza proporciona mais fé, 

consequentemente mais espiritualidade. Percebe-se que de certo modo, a conexão com as 

pessoas também proporciona conhecimento, estando interligadas essas motivações com o que 

Smith (2013) disse sobre normalmente esses viajantes serem independentes, viajarem 

sozinhos. E realmente, dos 10 viajantes, apenas 2 fizeram a viagem acompanhados, estando 

assim mais propícios para conhecerem novas pessoas. No Quadro 19 estão as motivações 

externas citadas uma ou duas vezes.  

 

Quadro 19 - Síntese das motivações externas abordadas apenas uma ou duas vezes (continua) 

 Explicação 
Motivações 

externas 

V2 

Inspirar pessoas que, no fundo, no fundo, têm um potencial, como eu tenho, dentro de si, 

mas que não conseguem explorar com mais sabedoria, coragem, determinação e 

espiritualidade também. 
Inspirar e 

encorajar 

pessoas 
V4 

 Eu acabo juntando uma coisa de que gosto muito de fazer, autoconhecimento, busca 

própria, e acabo fazendo filminhos para o Instagram, para o Tik Tok, para eles poderem 

ver o que eu faço e talvez sentirem um pouquinho das coisas que eu faço. Acho que eles 

sentem coragem quando me veem fazendo, se inspiram e acabam indo buscar coisas 

similares. Acho que isso é externo. 

V1 

É a natureza, é o ambiente, é a água. Realmente eu amo cair em uma queda da 

cachoeira. o lugar onde eu gosto mesmo é aqui. Eu venho aqui com bastante frequência. 

Eu gosto demais daqui. É um lugar maravilhoso e eu acho muito perto de casa. As 

pessoas saem do mundo inteiro para vir para cá e querem ficar mais, e as pessoas que 

estão do lado não. 

Natureza 

V6 Conhecer uma vegetação diferente. 

V2 Participar, aprender culturas novas. 
Cultura 

V6 Conhecer comidas típicas, costumes diferentes. 

V2 Experiência. 

Experiência 
V10 

Quando a gente fala de Festival Ilumina, [...] parece que precisa estar lá para poder se 

abrir. Por mais que você faça terapia, que você faça um monte de coisa, que você ouça 

um monte de coisa, que você estude, chega lá e parece que é um outro planeta. É um 

outro mundo dentro deste mundo. É isso que a gente sente lá: um outro mundo dentro 

deste mundo. Porque você tem várias janelinhas, várias oportunidades e cada hora você 

está naquele mundo. Eu estou neste mundo, eu estou aprendendo isso, eu estou 

resgatando isso. Acho que é isso que eu sinto lá. Cada experiência, cada vivência, que 

eles falam muito nessa parte de vivência, ou cada palestra, cada coisa, resgata uma coisa 

em você. São vários mundos em um mundo só. Em um período curto, mas que é um 

aprendizado imenso. 

V2 

Foi uma válvula de escape que eu tive durante a pandemia para sair de dentro da minha 

zona, que estava desconfortável, eu falo da minha casa. 

Válvula de 

escape da 

pandemia 
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Quadro 19 – Síntese das motivações externas abordadas apenas uma ou duas vezes (conclusão) 
 

 Explicação 
Motivações 

externas 

V4 

Aqui eu não tenho Instagram, WhatsApp. Eu fico muito feliz. Eu falo que, quando estou 

nas trilhas, eu não sou pai, amigo, professor, aluno. Eu sou eu. Às vezes eu preciso ser 

eu. Sendo eu, está bom para caramba. 

Desconectar 

das redes 

sociais 

V6 

Eu estava meio ansiosa porque não sabia o que fazer por não ter carro. Do nada, surgiu 

uma menina, do nada surgiram mais três pessoas, fechamos os passeios juntos [...] Está 

tudo interligado. Quando a gente move o físico, a gente está movendo o espiritual 

também, está movendo o mental também. Acho que é tudo uma coisa só que acaba se 

complementando. 

Passeios 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

Inspirar e encorajar pessoas foram motivações do cicloviajante e do fotógrafo 

profissional. O cicloviajante acredita que as pessoas têm um potencial de fazer o mesmo que 

ele, mas não conseguem, pois precisam explorar sabedoria, coragem, determinação e 

espiritualidade. Sendo assim, ele acredita que enquanto ele faz sua cicloviagem, ele inspira 

algumas pessoas. Já o fotógrafo de animais em habitat natural, explica que ao mesmo tempo 

que ele faz sua viagem de autoconhecimento, ele aproveita para fazer conteúdo de divulgação 

nas redes sociais, para que as pessoas sintam o que ele faz, criem coragem e sejam inspiradas. 

A motivação natureza foi explicada pelo contato de ir para uma cachoeira, e pelo 

contato com uma vegetação diferente, ou seja, o bioma Cerrado. O viajante relata que a 

Chapada é um lugar maravilhoso, do qual pessoas do mundo inteiro vão conhecer, mas muitos 

que estão próximos, não conhecem. Complementa: “A parte mais gostosa que eu acho é 

quando eu estou vindo, aquele contato. Eu abro o vidro e vem aquele vento, eu vejo aquela 

serra. Para mim, quando está frio na Chapada. Dá para você curtir todas as estações do ano 

aqui, só você saber o que fazer.” (V1)  

Algo interessante é que além da motivação natureza ter sido mencionada nas 

motivações internas, também foi citada nas motivações externas. Ou seja, alguns se 

consideram ser a natureza, assim como a visão animista dos gregos (KESSELRING, 2000) e 

como a visão atual dos indígenas (TEJDOR, 2019a). Enquanto outros consideram parte da 

natureza, mas como algo externo, separada do mundo dos homens, uma visão instaurada a 

partir da Idade Média (KESSELRING, 2000). 

A cultura é uma das motivações, desejam conhecer comidas típicas, costumes 

diferentes, aprender com culturas novas. Essa motivação vai contra o que Goldouz e Ataie 

(2019) disseram que sobre esses viajantes não se importarem para cultura. Já Tejedor (2019a) 
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acertou ao dizer que esse público está aberto para aprender com as culturas. Uma viajante 

relata que o Festival Ilumina parece ser um outro mundo dentro deste mundo, ou seja, as 

vivências, as palestras e o aprendizado proporcionam um vislumbre.  

Devido à situação pandêmica, uma das motivações foi válvula de escape da pandemia, 

o viajante declara que se sentia desconfortável em sua casa, por isso decidiu viajar. A 

motivação desconectar das redes sociais de certo modo também uma válvula de escape, pois o 

viajante sente que em sua viagem, ele poderia abandonar todas redes sociais e ser ele mesmo, 

sem obrigações sociais. Por último, a motivação passeios demonstra que a viajante também 

queria conhecer o local, fazer trilhas, e justifica que quando ela move o corpo físico, ela sente 

que também move o espiritual e mental, são complementos.  

 Observamos que muitas motivações foram mencionadas, algumas refletem os fatores 

psicológicos do comportamento do viajante, fatores que empurram/push factors (WU; 

PEARCE, 2014) e outras são situacionais, cognitivas, ligadas com os atributos do destino/pull 

factors (DEVESA et al., 2010). Além dessas motivações os viajantes fizeram considerações 

sobre pontos positivos que os agradam, e pontos positivos que os desmotivam, em específico 

ao local da viagem.   

6.3 “ELES ESTÃO EXPLORANDO O DESCONHECIMENTO DAS PESSOAS” - 

PONTOS POSITIVOS QUE MOTIVAM, PONTOS NEGATIVOS QUE DESMOTIVAM 

 

 A presente pesquisa também quis escutar os viajantes, saber se eles consideram que a 

Chapada dos Veadeiros (em específico Alto Paraíso de Goiás) possui uma boa estrutura, 

principalmente para o Turismo Espiritual. Quatro viajantes disseram que sim (V1, V2, V6, 

V8), um viajante complementou: “Alto Paraíso é bem estruturada” (V1), “Nossa, eu amei, eu 

acho que é o lugar” (V8). Dois viajantes afirmaram que não (V3, V10), “Eu achei Alto 

Paraíso decepcionante (V10). Os outros afirmaram que depende (V4, V5, V7, V9), pois se for 

a nível Brasil é bom, mas a nível internacional, não tanto. “Bem estruturada se você tiver 

grana.” (V7). Sendo assim, foi questionado quais eram os pontos positivos e negativos do 

local, tanto sobre a estrutura, quanto em todos os aspectos no geral, segue no Quadro 20 todos 

os apontamentos. 
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Quadro 20 - Pontos positivos e negativos mencionados pelos viajantes 
 

Pontos positivos 

Poder de transformação do Turismo Espiritual 

Ecletismo/Diversidade de retiros e terapias 

Biodiversidade 

Consciência ambiental 

Boa estrutura 

Fácil acesso às substâncias enteógenas 

Local simplista 

Facilidade de encontrar pessoas incríveis 

Pontos negativos 

Turismo elitizado e inacessível/Ganância 

Abordagem mercadológica invasiva/Pessoas mal-intencionadas/Charlatanismo 

Desrespeito com as substâncias enteógenas/uso excessivo e mistura com entorpecentes 

Mistificação/Abordagem mercadológica dos extraterrestres e intraterrenos 

Problemas de infraestrutura 

Pouca divulgação dos locais envolvidos com turismo espiritual 

Poluição sonora na natureza 

Preço exorbitante para moradores 

Falta transporte público 

Guias mal preparados/sem ponto de apoio/sem sistema de segurança 

Visão deturpada da espiritualidade/demasiada importância para as fotografias 

Retiros apenas com comida vegana 

Falta de consciência ambiental 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

 Os viajantes apontaram mais pontos negativos (13) do que pontos positivos (8), eles 

também justificaram seus elogios e suas críticas. No Quadro 21 estão as justificativas de todos 

os pontos positivos mencionados. 
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Quadro 21 - Síntese dos pontos positivos 
 

 Explicação 
Pontos 

positivos 

V4 Eu acho que o Turismo Espiritual, quando é feito de forma aberta e de coração puro, 

ajuda muito as pessoas. 

Poder de 

transformação 

do turismo 

espiritual 

V9 

Tirando o detalhe de ser elitista e tal, quem tem condição de pagar e tem condição de 

se entregar para o processo, essas pessoas saem transformada, porque elas têm a 

oportunidade de olhar para dentro e de ter uma informação, às vezes externa e 

interna, até das próprias medicinas, insigths de mudança de comportamento. Então, 

conheço muitas pessoas que vão para esse retiro e que saem transformadas, que saem 

refletindo sobre a vida, refletindo sobre os próprios comportamentos, e como podem 

melhorar. [...] Apesar de os valores serem altos, eu vejo pessoas acordando para a 

vida, e é um negócio muito importante. 

V10 Há muito conhecimento de toda natureza. De consciência coletiva a cura interior.  

V1 
As opções. A Chapada é muito eclética; essa palavra é muito boa. Ela é muito 

eclética, então a espiritualidade aqui você encontra de todas as formas.  

Ecletismo/              

Diversidade de 

retiros e 

terapias 

V6 

É algo normal na Chapada, acontecem com muita frequência esses trabalhos, essas 

terapias. As coisas aconteciam sem esperar. Entrando em uma loja para comprar, do 

nada tem alguém ali que faz um trabalho, uma limpeza, e isso é muito bom. 

V9 

Lá tem muitos lugares específicos para retiros espirituais. Lá tem muito chamado 

para isso, então tem muitos terapeutas na cidade, as pessoas vão para se conectar com 

a natureza, mas também vão para receber algum tipo de terapia, de assistência, as 

pessoas buscam isso indo para lá. Então tem muitos lugares com esse foco, para que 

as pessoas possam meditar, possam se conectar, retiros de Yoga. 

V2 O ambiente, o ecossistema, a biodiversidade que aqui tem. 

Biodiversidade 
V3 

[…] Ainda assim, o contato com a natureza aqui é muito bom. As araras passando na 

minha janela todo dia de manhã. 

V8 

Na Chapada eu estava em um grupo de mulheres bem consciente, a maioria delas era 

vegana, eu nunca tive contato com essas pessoas, foi a primeira vez, eu achei muito 

interessante a forma com que elas lidam também com essa questão ambiental, elas 

não usam nada descartável, cada um tinha que levar o seu prato de vidro, seu talher, o 

lixo lá eles faziam composteira. Nessa questão eles eram muito organizados, sabe? E 

foi uma visão diferente, porque até então eu não tinha conhecimento disso. Consciência 

ambiental 

V10 

No evento eles têm muita separação de lixo, lixos orgânicos. Tudo é reciclado. Até as 

embalagens, não existe nada de plástico, tudo é feito biodegradável, que tem um 

monte de gente trabalhando nisso lá. O evento não é só as vivências; tem muito 

aprendizado. [...] Depois eu fui ler, eles estavam querendo entrar em uma premiação 

de festival que movesse a menor quantidade de lixo possível. Eles trabalham muito a 

linha de consciência. 

V1 
Alto Paraíso é bem estruturada. Em Alto Paraíso você tem tudo o que você quiser à 

sua disposição. 
Boa estrutura 

V3 

Para mim uma vantagem é ter acesso fácil a essas medicinas, ser mais aberto, a parte 

energética então, nem se fala, é muito bom isso. 

Fácil acesso as 

substâncias 

enteógenas 

V5 

Eu achei algo muito simplista. Quando eu falo de simplista, não quero diminuir, 

quero engradecer. Nesses lugares você se sente à vontade para ser quem você é, então 

você tem uma certa liberdade.  

Local 

simplista 

V7 

Um ponto legal é que você consegue se comunicar sobre esses assuntos alternativos, 

sobre espiritualidade muito facilmente com qualquer pessoa. A gente sempre 

encontra pessoas muito legais, a gente sempre acaba trocando ideias, aprendendo 

coisas novas. Isso é bem bacana. Eu já encontrei pessoas muito incríveis. Isso é um 

ponto positivo. Você está em um lugar em que realmente essas coisas estão no ar. Se 

você conseguir enxergar quem é quem, você consegue encontrar para onde você quer 

ir, onde você tem que ir também. 

Facilidade de 

encontrar 

pessoas 

incríveis 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 
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Os viajantes explicam que o Turismo Espiritual tem poder de transformar a vida das 

pessoas e quando feito de forma sincera, ajuda muito as pessoas. Fazem a pontuação que 

mesmo que seja elitista e valores altos, se a pessoa tem condição de participar de um retiro, 

acaba se transformando e refletindo sobre seus comportamentos. Também falam sobre o 

ecletismo da Chapada, lugar que possui uma diversidade de retiros e terapias, não só em lojas 

na cidade, como também em locais específicos para meditação, Yoga, e retiros espirituais. 

Isso influencia para que tenha muitos terapeutas na cidade, pois os viajantes vão para se 

conectar com a natureza, e também para receber alguma terapia.  

A biodiversidade também foi um ponto positivo apresentado, o ecossistema e a 

facilidade de encontrar com araras. Consciência ambiental foi citado em relação aos eventos, 

como o evento do sagrado feminino, onde a maioria das mulheres eram veganas e não usavam 

descartáveis. No Festival Ilumina tinha uma preocupação do evento com a produção de lixo, 

apenas utilizando materiais biodegradáveis, não usavam isopor, nem plástico, e sempre 

informavam aos participantes para colaborarem na separação do lixo. Supõem que são 

exemplos positivos do qual contribuiu para o aprendizado. 

 Consideram que Alto Paraíso é bem estruturada, pois possui tudo à disposição. O fácil 

acesso as substâncias enteógenas foi também colocado como uma vantagem. A simplicidade 

do local é admirável, pois há liberdade para ser quem você é. Além disso, é considerado como 

um local aonde encontra-se facilmente pessoas incríveis para conversar sobre espiritualidade e 

assuntos alternativos. 

 Em contradição aos pontos positivos apresentados por alguns viajantes entrevistados, 

no Quadro 22 estão as justificativas para o ponto negativo mais abordado: o turismo elitizado 

e inacessível, ganância. Os viajantes se mostram indignados pelos valores exorbitantes, 

principalmente das vivências, festivais e retiros espirituais. Segundo eles, normalmente um 

retiro de final de semana sai em média de 2 a 3 mil reais (ou até mais), o que torna inacessível 

para muitos.  

Algo interessante é que alguns pontos negativos foram iguais aos que os stakeholders 

mencionaram, como exemplo: turismo elitizado e inacessível, charlatanismo, desrespeito com 

as substâncias enteógenas, uso excessivo e mistura com entorpecentes, abordagem 

mercadológica dos extraterrestres, problemas de infraestrutura, e preço exorbitante para 

moradores. 
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Quadro 22 - Síntese dos pontos negativos mais abordados 

 
 Explicação Pontos negativos 

V5 

Na hora que você pisa, o lugar já é espiritual, não tem fuga. Mas eu tenho uma 

crítica. Para o turista, lá é tudo caro. Eu queria ir para uma vivência que estava 

rolando, quando eu olhei, era 2 mil e 500 reais para ficar lá. Eram só dois dias. 

Vale, mas é caro. 

Turismo elitizado e 

inacessível/Ganância 

V7 

Os retiros de yoga lá são muito caros. Muito elitista. Está pior ainda. Antes era 

até mais acessível. Com certeza existem pessoas muito competentes lá. É o 

trabalho delas vender as práticas e tudo o mais.  Conforme vai acontecendo a 

especulação... no Brasil também tudo está subindo de preço. Eu estou achando 

que às vezes é muito exagerado. A galera está subindo muito o preço de um jeito 

que não precisa. Por exemplo, em 2019 tinha um festival de medicinas. Para 

participar de um dia, custava 200 e tantos reais. Eu fui em outro, contribuí com 

20 reais. A diferença é muito grande. Eu tomo ayahuasca há quatro anos. Todos 

os lugares que estão mesmo no propósito de distribuir a espiritualidade para as 

pessoas que estão buscando, eles não estão visando esse valor específico: "você 

tem que dar tanto para participar". Você dá o quanto pode. Se pode dar mais, 

você pode até dar mais. Agora eu vejo que na Chapada a galera está indo mais 

para o lado: "você só participa se tem o dinheiro"; e não pelo voluntarismo e tal. 

Eu acho que tinha que ter o meio-termo porque é o trabalho da galera, mas 

também não precisa explorar a ponto de ficar inacessível para a maioria das 

pessoas. Muita gente que vai lá não tem essa grana. É uma galera que vai lá há 

mais tempo. Nos anos 90, não tinha nem energia elétrica em Alto Paraíso. Você 

vê uma modernização, um capitalismo selvagem chegando lá muito rápido. A 

crítica é essa, a ganância. Eles estão explorando o desconhecimento das pessoas, 

mexendo com uma coisa sagrada. Isso dá carma. É um neoxamanismo, 

exploração de mão de obra local.  

V8 

Tanto é que quando eu fui na Chapada, eu procurei o lugar mais barato, eu vi 

vários retiros de 2 mil, 3 mil reais, o retiro do Prem baba lá, é só o povo que tem 

grana, você vê que eles puxam muito para esse lado. Tanto é que lá em Alto 

Paraíso mesmo, um dos lugares que as meninas falaram que iam lá, é uma casa 

de Ayahuasca, que tem os trabalhos, você paga por limpeza que você faz. Parece 

que lá, na época, era 150 reais para você participar do ritual, se você vomitasse 

você pagava um valor, se você fosse no banheiro você pagava outro. 

V9 

Eu acho que esses rituais para conexão com a espiritualidade estão cada vez mais 

elitistas, está tendo um superfaturamento aí, as pessoas querem ganhar dinheiro 

com isso também, em alguns lugares pode até um real interesse sim de ajudar as 

pessoas, de praticar um darma, mas está ficando muito inacessível, não é? Para 

quem realmente está precisando, de trabalhar o autoconhecimento, de se 

expandir, está ficando puxado. 

V10 

A crítica eu não sei se colocasse por um preço mais acessível levaria mais 

pessoas, porque é meio puxado. Porque você paga o evento, você paga uma casa, 

você paga o almoço, você paga a janta, a gente gastava, para não gastar nada, 

700 reais fora a gasolina. Mas é aquela coisa, o custo-benefício. Você está 

achando que aquilo é só despesa? Depende para aonde você vai. Mas eu acho 

que também eles não colocam um preço devido à quantidade de pessoas que 

estão lá; são vários eventos dentro de um evento só. Você dividir não é caro.  

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

Afirmaram que nos anos 1990 em Alto Paraíso não tinha nem energia elétrica, mas 

que a modernização e capitalismo selvagem chegou de forma abrupta, a especulação 

imobiliária influenciou com que tudo subisse de preço. Mesmo com todos os valores subindo, 
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acreditam que os valores dos retiros espirituais são exagerados, e que as pessoas que os 

organizam estão sendo gananciosos e exploradores, exploram mão de obra local e exploram 

os viajantes: “Eles estão explorando o desconhecimento das pessoas.” (V7).  

Dizem que está tendo um superfaturamento dessas pessoas que fazem rituais 

espirituais, pois os locais que realmente estão no propósito da espiritualidade, trabalham com 

valores mais sociais, pensando no meio-termo. Uma viajante (V8) demonstrou-se abismada ao 

descobrir que em um local que faz rituais de Ayahuasca cobra a mais caso a pessoa vomite e 

vá no banheiro. Enquanto uma relata que os retiros do Prem Baba é só para quem tem 

dinheiro (V8), outra diz que o Festival Ilumina realmente é puxado, pois além do evento, 

deve-se custear hospedagem, refeições, combustível, mas defende que é o custo-benefício, do 

qual se dividir, não fica caro. Mas se fosse um preço mais acessível, levaria mais pessoas 

(V10). No Quadro 23 estão as explicações dos pontos negativos abordados três vezes cada.  
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Quadro 23 - Síntese dos pontos negativos abordados três vezes 

 Explicação 
Pontos 

negativos 

V4 Tem muito charlatão, muito picareta. 

Abordagem 

mercadológica 

invasiva/Pesso

as mal-

intencionadas/ 

Charlatanism

o 

V6 

Acho que às vezes as pessoas se aproveitam um pouco, como em tudo. Como lá 

predomina bastante, é uma fonte de renda muito grande esse lado alternativo da 

coisa, acho que tem pessoas que se aproveitam. Elas vêm oferecer um trabalho que 

talvez não esteja no intuito principal, que é trabalhar realmente a espiritualidade, 

mas ganhar em cima disso. Acaba não sendo uma coisa fluida. A gente sente que às 

vezes está sendo passado para trás. Em uma das lojas, ela oferecia algo gratuito, mas 

ao mesmo tempo estava ali para vender. A gente meio que entende também. Mas 

você acaba não se abrindo tanto. Você acha que vai ser meio que obrigado a estar 

consumindo algo da loja para recompensar aquele serviço gratuito. 

V7 

Não é julgando que não pode fazer, mas tem muita gente que se vende, se coloca 

como conectado e não está. A gente, que tem um pouco mais de discernimento, por 

ter tido contato com essas coisas, enxerga isso. Mas a galera que é turista não 

conhece, nunca viu aquela figura. Muita gente está buscando essa espiritualidade na 

Chapada dos Veadeiros, mas está recebendo de uma forma torta, influenciada por 

todo esse contexto social, que é maior que a Chapada também. É óbvio que vai ter 

pessoas interessantes e pessoas mal-intencionadas. Isso vai ter em todo lugar. Claro, 

lá é mais intenso, por ser um ponto. 

V7 

Muita gente se perde nessa história de neoxamanismo, que tudo está bem. Não é 

bem assim. A galera mistura sintético, fuma cannabis o dia todo, toma ayahuasca no 

final de semana. Você está alterando tanto sua percepção que você não está entrando 

em conexão com coisa nenhuma. Eu, que sou mais da linha do yoga, vejo dessa 

forma. A gente tem que ter um pouco de silêncio. Se você fica colocando muita 

informação para dentro, você não consegue discernir o que é o quê. Você não sabe 

mais o que é maconha, cogumelo, ayahuasca. Você está tendo tanta informação que 

você perde o ponto de referência.  

Desrespeito 

com as 

substâncias 

enteógenas/ 

uso excessivo e 

mistura com 

entorpecentes 

V8 

Não é medicina que vai te ajudar, é você mesmo, você pode tomar qualquer 

medicina a sua vida inteira, se você não mudar a sua postura interior nada vai 

resolver. 

V9 

Eu acho que o desrespeito com as medicinas. Eu percebo que as pessoas querem 

mais uma busca de sair da realidade do que se conectar consigo mesmo, do que 

lapidar ego, eu percebo que eles querem como uma forma de fugir mesmo, de fuga 

da realidade, e ter uma experiência... enfim, de expansão, que relaxa, que traga 

benefícios. Mas eu vejo gente muito negligente com as medicinas, e tomando peia, 

acaba tomando peia, porque não respeita e passa por situações constrangedoras. Tem 

que ter um jejum, tem que ter um respeito. 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

Além da questão do turismo elitizado, alguns viajantes também apontam que a 

abordagem mercadológica é invasiva e existem pessoas mal-intencionadas, das quais se fazem 

como pessoas conectadas e vendem a espiritualidade de uma forma errônea para os turistas. 

“Tem muito charlatão, muito picareta.” (V4). Explicam que se sentem sendo passados pra 

trás, pois algo muito comum é lojas que oferecem terapias gratuitas, mas depois vem a 

sensação de obrigação em adquirir algo na loja.  

Outro ponto negativo foi em relação ao desrespeito com as substâncias enteógenas e 

mistura com entorpecentes, dizem que as pessoas estão “se perdendo” nessa história de 

neoxamanismo, misturando os enteógenos com entorpecentes, alterando suas percepções de 
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tal forma que “não está entrando em conexão com coisa nenhuma” (V7). O uso excessivo 

acaba se tornando uma muleta espiritual, o resultado é que as pessoas não estão se conectando 

consigo mesmas, e sim fugindo de suas realidades, tomando enteógenos sem jejum e sem 

respeito, de forma negligente. No Quadro 24 estão as explicações dos pontos negativos 

abordados duas vezes cada.  

 

Quadro 24 - Síntese dos pontos negativos abordados duas vezes 
 

 Explicação 
Pontos 

negativos 

V7 
Não acho que é tão mistificado igual ao que a galera coloca, tantos detalhes, raças, 

naves. Mistificação/ 

Abordagem 

mercadológica 

dos 

extraterrestres 

e intraterrenos 

V8 

Mistificação demais. É muito para chamar a atenção de turista, eles têm necessidade 

de chamar atenção para isso, porque tem que ter um atrativo, não é?  Eu acho que é 

uma forma de eles impressionar as pessoas, a gente parou em um lugar lá e o pessoal 

estava falando sobre essas abordagens, que lá é um ponto de luz que tem os 

intraterrenos, extraterrestres, que comandam aquele lugar, só que eu não entrei muito 

nisso. 

V3 

Se sobrecarrega a cidade de turista acaba a energia, acaba a água, a Internet é péssima, 

chega final de semana a cidade está cheia, feriado a gente não consegue usar a Internet 

para nada, telefone cai. Nessa situação de suportes assim, não tem. As coisas de saúde 

são muito básicas, as ruas nem se falam. Então, se vir igual na época do festival 

mesmo, porque a cidade enche e enche muito quando tem esse festival, não comporta 

muitas coisas, sabe? 

Problemas de 

infraestrutura 

V10 

Eu achei Alto Paraíso decepcionante. A cidade e o bairro que a gente ficou bem na 

entrada da cidade, e a própria entrada da cidade que a gente até riu, a quantidade de 

lixo na cidade era uma coisa fora do comum. Eu achei que assim, a gente conheceu só 

Alto Paraíso, São Jorge, que a gente andou ali, é muito mais limpo do que Alto 

Paraíso. Eu achei sujo ali, embora a gente tenha só andado no centro, foi naquela 

avenida principal voltando do evento para a gente poder comer, mas durante o dia, nos 

bairros onde a gente alugou a casa, meu Deus, que quantidade de lixo. E a casa que a 

gente alugou trabalhava essa coleta de lixo seletivo.  

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

A respeito da mistificação e da abordagem mercadológica dos 

extraterrestres/intraterrenos, os viajantes dizem que não é mistificado da forma que é exposta, 

e é mais para chamar atenção dos turistas, impressionar e tornar um atrativo. Eles tentam não 

ligar para a mistificação, e manterem na introspecção da viagem.  

Também criticaram os problemas de infraestrutura de Alto Paraíso (qualidade do 

serviço de saúde baixa, ruas desastrosas, e na superlotação há falta de energia, água, internet 

instável). Manifestaram indignação com a quantidade de lixo nas ruas, apesar de ter serviço 

de coleta seletiva, acharam a vila de São Jorge mais limpa que Alto Paraíso. Segue no Quadro 

25 alguns pontos negativos abordados apenas uma vez. 
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Quadro 25 - Síntese dos pontos negativos abordados apenas uma vez 
 

 Explicação 
Pontos 

negativos 

V1 

Tem lugares incríveis aqui que por falta de estrutura, muitas pessoas não conhecem. 

Tem as bem divulgadas e tem outras incríveis que não são divulgadas. Elas ficam 

meio restritas. Mas acho que faz parte. 

Pouca 

divulgação 

A minha crítica seria as pessoas que vêm de fora e levam música para a natureza. 

Eu já vi isso algumas vezes, e essa é a minha crítica. Vai na natureza? Sinta a 

natureza, escuta ela. Não leve música para a natureza. Porque música você tem em 

qualquer lugar. A natureza realmente é para sentir, escutar. 

Poluição sonora 

na natureza 

V3 

Pra quem mora aqui se fode pagando aluguel. Essa é a minha maior crítica. Quem 

mora aqui tem que pagar para ir na cachoeira, é um absurdo. 

Preço 

exorbitante 

para 

moradores 

Se você não tem carro fica muito difícil as coisas, fica tudo longe dessa natureza. 

Falta 

transporte 

público 

V4 

Os guias são mal preparados. Não tem ponto de apoio. Não tem sistema de 

segurança. Se eu quebrar minha perna, o cara lá na frente já diz que não tem um 

sistema de salva-vidas. Não tem sombra. É ruim. Mas, a nível Brasil, é ok. O 

problema é que aqui fica intermediário. Se eu quiser pegar minha tralha e acampar 

aqui dentro, eu não posso. Então eu não posso fazer um turismo mais selvagem. Ao 

mesmo, não me dá o suporte de um turismo de segurança.  As trilhas são bem 

sinalizadas. O parque começa bem, tem até um filminho de apresentação. Mas, a 

nível internacional, a gente está longe de chegar ao nível dos outros lugares. 

Guias mal 

preparados/sem 

ponto de apoio/ 

sem sistema de 

segurança 

Pessoas sempre bebendo. Elas não estão prontas para isso. Eu não me incomodo 

com o turismo espiritual. Acho que o turismo espiritual é importante, traz 

benefícios para as pessoas. Só que as pessoas são zoadas, têm uma visão da 

espiritualidade... às vezes é minha visão, e eu estou achando que os outros estão 

errados e eu é que estou certo. A sensação que eu tenho é que não tem nada em 

consonância com a natureza. Eles vêm para tirar foto. Nós somos primatas 

interessantes. Antes a nossa dinâmica era achar banana, achar fruta. Agora a nossa 

dinâmica é mostrar aos outros que a gente está em um lugar diferente. Por estar em 

um lugar diferente, a gente vai ter uma aceitação social maior. Vamos nos tornar 

melhores macacos quando vamos a lugares não usuais. Eu acho que as pessoas 

buscam muito mais a foto do que o caminhar. As pessoas reclamam durante toda a 

trilha: "está horrível" "está pesado"; chegam lá e tiram uma foto sorrindo. Isso não 

é turismo espiritual. Acho que as pessoas perdem parte disso. No final, o que está 

errado não é o turismo espiritual, é a visão deturpada das pessoas. 

Visão 

deturpada da 

espiritualidade/       

demasiada 

importância 

para as 

fotografias 

V8 
Assim, como eu fui em grupo que eu não conhecia, teve assim... igual alimentação 

para mim foi terrível, uma carnívora igual comer só comida vegana, eu quase 

morri, mas fiquei na minha. Pensa, imagina cinco dias sem comer carne.  

Retiro apenas 

com comida 

vegana 

V10 O pessoal estava reclamando que as pessoas estavam jogando lixo fora do lixo, 

então a gente ficava até com vergonha.  

Falta de 

consciência 

ambiental 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

 Pouca divulgação foi uma crítica pois considera-se que tem muitos lugares incríveis 

envolvidos com Turismo Espiritual que não são bem divulgados, mas acredita-se fazer parte 

do propósito desses locais. Também houve manifestação em relação as pessoas que escutam 
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música na natureza, causando poluição sonora na natureza, aonde deve ser sentida e escutada 

os sons naturais.  

O preço exorbitante para os moradores, tanto para aluguel, quanto para as cachoeiras 

também foi criticado por uma viajante. Também reclama da falta de transporte público, sendo 

difícil ir para a Chapada sem carro, pois tudo fica longe. Em contradição a essa abordagem, 

uma viajante diz: “Quando eu fui ao rolê mais turístico, tinha o básico, mas era o necessário. 

Se a pessoa vai ficar se apegando a carro, então que vá para a cidade. Você vai no rolê para 

fazer caminhada, para conhecer, para entender.” (V5). 

 Um viajante mostrou-se revoltado em relação a estrutura do PNCV, diz que começa 

até bem com um filme de apresentação, as trilhas são bem sinalizadas, mas não tem ponto de 

apoio, não tem sistema de segurança, os guias são mal preparados. O mesmo viajante reclama 

sobre a visão deturpada das pessoas sobre espiritualidade na natureza, que encontra muitas 

pessoas bebendo, e percebe que muitos caminhantes reclamam o tempo todo durante a trilha, 

mas no final tira fotos felizes para redes sociais, “a sensação que eu tenho é que não tem nada 

em consonância com a natureza. Eles vêm para tirar foto” (V4). Ou seja, alguns se importam 

demasiadamente com as redes sociais. 

O veganismo adotado nos retiros foi criticado por uma das viajantes, que relata ter 

sido difícil ficar cinco dias sem comer carne, ela considerou ter sido um extremismo. E por 

fim, foi feita a consideração de que apesar do Festival Ilumina estimular a consciência 

ambiental, muitos participantes não contribuíam, jogando lixo no chão. 

Os viajantes fizeram muitas pontuações de pontos negativos que os desmotivam, 

opiniões das quais podem ser levadas como críticas construtivas. Eles se mostram indignados 

principalmente com o turismo elitizado e inacessível, mas também com a abordagem 

mercadológica, a mistificação, o desrespeito com os enteógenos, e a falta de infraestrutura. 

Apesar de as todas as desmotivações, os viajantes se sentem motivados principalmente com o 

poder de transformação do Turismo Espiritual, e com o ecletismo da Chapada, a diversidade 

de retiros e terapias. Imagina-se então que esses viajantes são motivados por uma vivência, 

um retiro, um festival, um evento específico, sendo assim, questiona-se: quais foram as 

vivências, práticas e experiências desses viajantes durante suas viagens para a Chapada dos 

Veadeiros? Abordaremos esse assunto na próxima seção. 
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6.4 “EU TIVE UMA EXPERIÊNCIA DE SAMÁDI” - VIVÊNCIAS, PRÁTICAS, 

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS  

 

 Quando indagado aos viajantes se eles participaram de alguma vivência, ou prática 

ritualística em algum local específico na Chapada dos Veadeiros, sete responderam que sim 

(V1, V3, V6, V7, V8, V9, V10), enquanto três disseram que não (V2, V4, V5). Um dos 

respondentes justificou: “Eu não busco esses lugares. Eu nunca penso nesses lugares. Para que 

eu vou buscar um lugar, se a espiritualidade está aqui? Eu não sinto necessidade de ter um 

intermediário” (V4).  

De toda forma, mesmo os que disseram que não, apontaram alguma vivência solo, sem 

ser em um lugar específico. No total, 17 vivências e práticas foram mencionadas, segue na 

Figura 25. As vivências e práticas mais citadas e a quantidade de vezes foram, 

respectivamente: Meditação/meditação sonora (9 vezes), caminhada (8 vezes), yoga/yoga 

dance (5 vezes), substâncias enteógenas (5 vezes), e energização (4 vezes). O restante foi 

referido apenas por dois ou um participante. 
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Fonte: elaborado pela autora (2021). 

Figura 25 -Vivências e práticas mencionadas pelos viajantes 
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 Sobre meditação e meditação sonora, os viajantes relatam ter tido experiência com 

meditação em silêncio, mas também a meditação sonora, que também é chamada de sound 

healing, uma terapia com som de instrumentos. “A meditação que eu fiz aqui na Chapada foi 

com música” (V1). Outra viajante explica: “Eles trabalharam com sound healing, de botar a 

gente para deitar, para meditar, enquanto eles tocavam os sons, a gente ia ali se envolvendo 

com o som” (V9). 

 Além da vivência de meditação sonora, os viajantes também falam sobre suas 

meditações na busca do silêncio, confessam ter dificuldade em esvaziar a mente, e acreditam 

que nesse momento meditativo é quando se conectam com Deus. “O silêncio me inspira e me 

projeta, é como se eu pudesse ir adiante mesmo estando parado na verdade, acaba me 

inspirando a ser também uma pessoa melhor. É quando eu tenho contato em alto nível de 

divindade com Deus” (V2). Outra respondente segue nessa linha de raciocínio: 

 

Tanto que na Chapada eu fiquei nessa função de buscar templos de meditação, que é 

onde eu mais me conecto. É o pilar de que falei, cada um encontra o seu. O meu eu 

encontro na meditação, quando eu silencio a mente. A mente tenta sabotar o tempo 

todo. O ego tenta vir com várias coisas materiais, várias coisas terrenas. Quando a 

gente medita, a gente entra em um contato mais profundo que vai ao subconsciente e 

consegue trazer respostas para a vida. Acho que é aí onde Deus trabalha, quando a 

gente silencia e dá espaço para ele falar. (V6). 

 

 Além da conexão com Deus, é perceptível que o silêncio é a forma que eles 

conseguem silenciar a mente, trabalhar o subconsciente e o autoconhecimento. Sobre a 

caminhada, uma viajante conta que fez uma caminhada junto com outras mulheres do sagrado 

feminino e todas em silêncio, foi uma caminhada ritualística, pois tinham consagrado 

Ayahuasca e no final, algumas adeptas ao naturismo, nadaram nuas na cachoeira. Os outros 

relatam apenas caminhadas comuns ou contemplativas nas trilhas, “teve vezes que eu vim na 

Chapada aqui só para caminhar” (V1).  

 A caminhada é vista como um vislumbre, no qual o corpo físico cansa, mas o espírito 

reaviva. Ao mesmo tempo, também é algo desafiador, diz V7: “Foi uma experiência espiritual 

vencer a trilha das Sete Quedas”. Outro viajante descreve: “Para mim isso já é espiritualidade 

porque quando eu começar a andar ali no sol, é íngreme, eu vou ter que trabalhar muito a 

minha mente, meu físico. Isso é espiritualidade: realmente saber lidar em momentos difíceis.” 

Contam terem passado dificuldades em trilhas longas, pela vontade de desistência que as 

vezes surge, e principalmente dificuldade com os amigos que não estavam tendo resistência 

para terminar o trajeto e precisavam ser acalmados o tempo todo. "A gente tinha que dar 

suporte: calma, vai dar certo, a gente vai chegar". (V7). Outro viajante narra: 
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Eu já fiz uma caminhada aqui na Chapada, uma trilha para ir até Macaquinhos, acho 

que foi a maior trilha que eu já fiz. Você passa pelo Sertão Zen, você caminha 

muito. Ali eu desenvolvi toda a minha espiritualidade porque teve hora que você 

fala "vou desistir, "não, só mais um pouco", o corpo não estava aguentando a 

mochila que eu estava - eu ainda estava aprendendo o que levar de mais leve -, 

estava pesada. E no meio do mato, não tinha como mais voltar, estava em grupo. 

Tinha uma amiga que dizia "eu vou embora, vou voltar". Eu falava "Não, você não 

vai voltar. Se você voltar vai todo mundo voltar junto.” (V1, grifo nosso). 

 

 A superação é algo constante na caminhada, as vezes os viajantes ajudam, outras vezes 

precisam ser ajudados. “Alguém me vê cansado e diz: Vamos lá, te ajudo, dá para aguentar 

mais um pouco” (V1). Quanto ao Yoga/Yoga dance, os viajantes relatam que já fez aulas de 

yoga, deram aula de yoga para o pessoal do camping, e também praticaram sozinha na 

cachoeira, sem professor. Tanto no sagrado feminino, quanto no Festival Ilumina, também 

oferecem práticas de yoga, no Festival Ilumina também teve yoga dance, que é uma mistura 

de yoga com dança. 

 As vivências com os enteógenos são consideradas pelos viajantes como cerimônias, 

por serem consagradas de forma ritualística, mesmo que não vinculadas com dogmas ou 

doutrinas. Oito tipos de enteógenos foram mencionados, a principal foi a Ayahuasca (V1, V3, 

V7, V8, V9) e o cacau (V3, V8). Também foram citados: Cacto Peyote, Cacto San Pedro, 

Sananga, Kambô, a toxina do sapo Bufo, Rapé, Tabaco, e a mistura do Cacau com Cogumelo. 

A viajante que participou do Festival Ilumina informou que no festival não tem nenhum 

enteógeno, é proibido até mesmo álcool.  

 Quanto as práticas de energização, os viajantes falaram sobre banho de ervas, limpeza 

de aura, reiki na cachoeira, vibração de cura em coletivo. E quanto a respiração, citaram o 

exercício do diafragma e a respiração da abelhinha. Sobre o sagrado feminino, a viajante (V8) 

explicou que todo o retiro de cinco dias era específico nessa temática, com diversas palestras, 

mas duas vivências foram mais aprofundadas na temática do sagrado feminino, todos os 

rituais eram com a consagração da Ayahuasca. A primeira vivência chamada “conexão com a 

mulher selvagem”, é um momento no qual todas as participantes são convidadas a ficar nuas, 

mas é opcional. Depois passam argila no corpo, e se conectam com o sagrado, através da 

dança. E a segunda vivência chamada “cura da mãe terra - a Deusa que existe em você”, 

consistia em todas participantes acordarem cinco horas da manhã, todas em silêncio e sem se 

comunicarem umas com as outras, assistiam ao nascer do sol, cada uma no seu íntimo. 

 Ainda sobre o sagrado feminino, outra viajante relatou que no Festival Ilumina 

também tinha momentos nessa temática, um deles foi com a conhecida Morena Cardoso, 
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terapeuta corporal, do qual tem um projeto chamado DanzaMedicina, dedicado ao resgate do 

feminino. Nessa vivência em específico, todo mundo se sentou em círculo, como se estivesse 

no útero, e a intenção era a libertação interior, para fazer com que cada um desabrochasse, 

complementa “você abraça, você ri para as pessoas, você vai sendo você mesma. Quando 

você está na sociedade aqui a gente tem muitas caras, igual eu, que trabalha em um lugar que 

tem uma seriedade, mas eu não sou tão séria, eu ainda dou minhas gargalhadas e tal.” (V10). 

 Em relação às danças, a mesma viajante comenta que no festival ela também 

experienciou diversos momentos de dançar solo, e também as danças circulares, que acontecia 

com 300 pessoas em média. “Trabalha muito com olhar no olho do outro, pegar na mão do 

outro e falar: "Oi. Eu nunca te vi". Quebrar essas barreiras.” (V10). Outra viajante também 

afirmou ter se expressado através da dança solo em uma cerimônia de cacau + cogumelo, 

conta: 

 

Senti uma vontade de dançar muito interessante, porque eu costumo ser bem tímida, 

eu costumo ser bem fechada e com essas cerimônias eu tenho me soltado mais, mas 

essa foi a vez que eu dancei mesmo para valer, que eu nem me lembrava qual foi a 

última vez que eu tinha dançado tanto. Foi muito bom para soltar, para 

movimentação de energia, fiquei bem feliz naquele dia. (V9). 

  

 Outras vivências mencionadas pela viajante que participou do Festival Ilumina foram: 

prática com tambor xamânico, mantras com a banda Awaken Love, ensinamentos da 

Ayurveda principalmente sobre alimentação e nutrição, e por fim, o O-DGI, que significa O 

Despertar do Guerreiro Interno, um método inspirado em várias artes marciais e no 

autoconhecimento. 

 O retiro tântrico foi um retiro que ensinava sobre controle da energia sexual. A 

temazcal é uma prática também conhecida como “Tenda do Suor”, onde é feito um banho de 

vapor com ervas medicinais com intuito espiritual. O pêndulo radiônico é uma técnica 

utilizada na radiestesia, uma forma de utilizar o pêndulo é para encontrar objetos, e em uma 

loja em Alto paraíso ensinou a viajante a utilizar o pêndulo para que ela escolhesse um cristal 

para comprar, a viajante complementou: “Eu olhei para ela e senti. Não comprei nada na 

Chapada praticamente. Eu estava precisando da resposta que falei, e veio essa pedra, que 

auxilia para colocar os pensamentos em ordem, o sistema imunológico, porque minha 

imunidade baixou muito lá.” (V6). Também em outra loja em Alto Paraíso, a mesma viajante 

encontrou um baralho esotérico no qual poderia tirar uma carta para ler a mensagem, era uma 

carta do baralho tarô. E por fim, a última prática mencionada foi a bruxaria, a viajante (V3) 

preferiu não entrar em detalhes, apenas disse que gosta de fazer rituais de bruxaria.  



184 

Amanda Alves Borges 

 

 Ao analisar todas as vivências e práticas, é perceptível que a maioria opta pelas 

caminhadas contemplativas e meditação, mas muitos outros rituais e cerimônias são 

procurados por esses viajantes espirituais em Alto Paraíso de Goiás. Quanto aos locais, pela 

narrativa dos viajantes, infere-se que são diversos locais, entre eles: lojas comerciais, templos, 

retiros, festivais, e até mesmo ambientes naturais, como as cachoeiras. Os viajantes citaram os 

nomes de diversos locais que trabalham especificamente com essa temática da espiritualidade, 

porém, a presente pesquisa escolheu em manter no anonimato todos os locais.  

 Após os viajantes contarem sobre suas vivências e práticas ritualísticas, foi perguntado 

se existia alguma experiência marcante do qual o viajante se sentia confortável em 

compartilhar. Foram selecionados cinco relatos de experiências, expostas nas Figuras 26 a 30. 

Um viajante compartilhou sua experiência no retiro tântrico, outra detalhou como foi a 

consagração de Ayahuasca e bufo, outro narrou sua experiência mística nas Cataratas dos 

couros, outra viajante também contou sua experiência com Ayahuasca, e por fim, a última 

relatou uma experiência no Festival Ilumina. 
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Fonte: elaborado pela autora (2021). 

Figura 26 - Relato de experiência (V1) 
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Fonte: elaborado pela autora (2021). 

Figura 27 - Relato de experiência (V3) 
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Fonte: elaborado pela autora (2021). 

Figura 28 - Relato de experiência (V7) 
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Fonte: elaborado pela autora (2021). 

Legenda: *** (local mencionado, do qual é anônimo). 

Figura 29 - Relato de experiência (V9) 
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Fonte: elaborado pela autora (2021). 

Figura 30 - Relato de experiência (V10) 
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 O relato sobre o tantra (V1) diz ter sido importante para mudar a percepção sobre a 

sexualidade, do qual antes era reprimida e associada apenas a pornografia. A viajante (V10) 

contou sobre um momento no Festival Ilumina que a marcou, pois foi curada de um 

travamento na coluna. Algo interessante que dois viajantes (V7, V9) relataram ter vivido uma 

experiência chamada Samádi, do qual eles explicam ser a vivência da morte do ego, momento 

de total concentração no estado meditativo, possibilitando entrar em plena comunhão com a 

natureza. A experiência com o bufo (V3) também proporcionou um momento de unicidade, 

no qual ela não sentia apenas o corpo, mas parte do todo.  

É relevante ressaltar que em um dos relatos, a viajante menciona ter visto 

extraterrestres (V9). Essa abordagem dos extraterrestres e intraterrenos é muito comum na 

Chapada dos Veadeiros, e apareceu com algumas frequências nas entrevistas com os 

viajantes. Não é intenção dessa pesquisa provar se existe algo ou não, mas se considerou 

necessário entender se esses viajantes acreditavam e se já tinham visto algo, até mesmo para 

entender melhor sobre suas motivações para a Chapada dos Veadeiros. 

 Apesar de alguns viajantes (V7, V8) terem dito anteriormente que achava uma 

abordagem mercadológica para impressionar os turistas, todos os viajantes, sem exceção, 

afirmaram acreditar na existência de extraterrestres e intraterrenos: 

 

De vez em quando você vê umas coisas no céu bem loucas, umas estrelas que 

piscam muito forte e some. Já teve vezes de eu estar em um lugar aqui, é um lugar 

que é bem conhecido do pessoal da Ufologia, já estava fim de tarde bem escuro, aí já 

estava para descer e eu estava em um dos pontos lá sentada na pedra, na hora que eu 

me levanto só vejo um vulto na minha cara e eu: "meu Deus do céu". Assim, na 

minha cara, só vi o corpinho. (V3). 

 

Uma viajante relatou algo parecido do trecho acima: “Eu já vi. Já vi nave, mais de uma 

vez, e teve vezes que eu vi duas naves ao mesmo tempo, aquela coisa do só acredito vendo, eu 

falava: "gente, será que vê mesmo?", no dia que eu olhei para o céu e vi, eu falei: meu Deus.” 

(V9). Seis viajantes (V2, V4, V5, V6, V8, V10) justificam ser ignorância achar que só 

existem os seres humanos no universo, “acho muita ignorância de nós seres humanos não 

acreditar que existem outras vidas pelo espaço e pelo infinito afora. Mas nunca vi.” (V2). 

Duas viajantes complementam sobre os intraterrenos: “Eu acho que o universo é tão grande 

que não existe só nós aqui, não existe só os extras lá, tem alguma energia aqui dentro do 

centro da Terra. Mas que eu acredito que existe, existe, sim.” (V10). A viajante V5 diz: “Nós, 

seres humanos, somos extremamente místicos. Eu acredito que esses intraterrenos vêm 
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exatamente para mostrar o que não é, vêm para falar a realidade: "a sua vida é assim e 

assim".” (V5). 

Alguns ressaltam que não acreditam ser da forma como a mídia apresenta, com 

cabeças grandes e verdes (V4, V5, V10). Uma viajante acredita ser apenas espíritos: “Eu 

acredito que é um espírito, que às vezes tenha uma espiritualidade mais presente nele, mas a 

roupagem com que ele se apresenta, eu não me importo com essa roupagem, sabe? Eu tento 

ver a mensagem.” (V8). E outro acha que estão na natureza: “Acho que eles estão aí, acho que 

eles têm uma conexão com esses lugares de mato, de natureza mais virgem. Eles estão ali 

observando.” (V7). 

Apesar de todos viajantes acreditarem, é perceptível que nenhum deles tiveram um 

contato direto, apenas uma diz ter contato quando consagrou a Ayahuasca: “Na Ayahuasca 

tenho contato direto, é uma conversa mais telepática, e literalmente, eu sempre estou 

agradecendo-os, porque eles costumam vir em três para mim, e eu percebo que eles estão ali 

mais para me dar um suporte mesmo.” (V9). 

Esses relatos mostram que apesar dos viajantes não terem citado a questão dos 

extraterrestres e intraterrenos em suas motivações, indiretamente eles acreditam que na 

Chapada dos Veadeiros há uma maior probabilidade de verem algo. “Se eu tivesse chance de 

ver um, seria bom” (V4). Outra viajante conta: 

 

Eu acho que tem uma grande probabilidade, por ter o quartzo gigante lá embaixo, 

principalmente no Jardim de Maytrea. Cristal nada mais é que canalização de 

energia. É uma absorção muito maior, canaliza muito mais, tem um poder muito 

grande, por ter sido um dos primeiros minerais da Terra. Já foi até provado, a Nasa 

viu que cintilava muito forte essa parte da Chapada. Só cintilava de forma 

semelhante em Machu Picchu, que é um local muito místico também, onde corta o 

Paralelo 14, aquela linha do meridiano. Tem uma probabilidade muito grande dos 

extraterrestres chegarem lá. (V6). 

 

 Acreditam então que Chapada dos Veadeiros é um local especial e propício: “Eu não 

tenho dúvida que aqui é um lugar muito especial. Aqui é um lugar onde eles conseguem 

realmente ter pessoas com a cabeça aberta para esse tipo de comunicação” (V1). Além da 

Chapada, também falam sobre o Cerrado: “O Cerrado é um dos biomas mais antigos desse 

planeta todinho. Já foi mar aqui, já foi um grande mar aqui nessa região, e essas rochas 

nossas, tem todo um registro akáshicos ali nelas”. (V9). 

Nos pontos negativos apontados pelos viajantes, um deles foi em relação a 

mistificação do local, mas é notável que uma das motivações dos viajantes é por acreditarem 

na abordagem mística e nas lendas místicas da Chapada dos Veadeiros. Um viajante explica: 
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Prefiro acreditar no mundo irreal, prefiro acreditar no misticismo, do que ficar 

tendo razão das coisas sabe, acreditar não só no que é possível a gente ver com 

nossos olhos, prefiro acreditar naquilo que vai além da nossa consciência, sem tentar 

decifrar e entender o inacreditável, mas tentar tomar aquilo de forma me transcenda, 

de forma que eu possa acreditar muito mais além. A vida fica muito chata se a gente 

parar pra ser racional o tempo todo, a vida é materialista o tempo todo e acaba 

perdendo sentido. (V1, grifo nosso). 

 

Cada um possui liberdade para acreditar no que desejar, e segundo esse viajante, ele 

prefere acreditar no misticismo que as pessoas dizem ter na Chapada, porque a vida adulta é 

muito chata, e acreditar no Paralelo 14 e na grande placa de cristal, faz com que a viagem 

tenha uma magia. Na próxima seção veremos as relações da pandemia com a espiritualidade e 

com o Turismo Espiritual. 

6.5 “FOMOS OBRIGADOS A OLHAR PARA DENTRO E FICAR DENTRO DE CASA” - 

RELAÇÕES DA PANDEMIA COM A ESPIRITUALIDADE 

 

 Foi requisitado aos viajantes para falarem sobre a experiência deles durante a 

quarentena da pandemia, e se achavam que a pandemia tinha intensificado o Turismo 

Espiritual. A maioria respondeu que no início não, pois a pandemia fez com que todo o 

turismo parasse, então ficou tudo estagnado, os parques fecharam, os retiros e as práticas 

espirituais foram proibidos, os indígenas não podiam fazer cerimônias com enteógenos. Mas 

quando foi voltando o movimento acabou intensificando o Turismo Espiritual, pois a busca 

espiritual se tornou algo evidente durante a pandemia.  

 

 No começo, não. No começo, cortou todo tipo de turismo. Tanto que eu estou sem 

sair do país há quase um ano e meio, e eu gosto muito de fazer essas viagens. No 

começo, foi muito ruim. A gente ficou recluso. Os parques fecharam. Acho que a 

espiritualidade foi contida de muitas formas. Tanto que eu acho que as pessoas 

começaram a ficar meio perturbadas. (V4, grifo nosso). 

 

 

Um respondente (V1) acredita que a pandemia interferiu na espiritualidade pelo fato 

de as pessoas estarem mais em casa, em sua zona de conforto com a família, sem pressão 

social. Já outro viajante diz que na realidade a casa era uma zona de desconforto, e sua 

viagem "foi uma válvula de escape que eu tive durante a pandemia para me sair de dentro da 

minha zona, que estava desconfortável, eu falo da minha casa. Eu criei essa situação para que 

eu pudesse acelerar o tempo e eu pudesse ficar em contato também com a natureza". (V2). 
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As pessoas começaram a dar mais valor na liberdade e os locais de natureza passaram 

a ser vislumbrados (V5). A impressão é que na pandemia ficaram parados no tempo, então as 

pessoas começaram a querer correr atrás do prejuízo do tempo que ficaram parados (V6), 

complementa: 

 

Acredito que a pandemia foi um Darma, algo coletivo que precisava ser trabalhado. 

Teve aspectos muito importantes ali para começar a olhar para dentro, olhar para si. 

A pandemia levou embora vários famosos. As pessoas estão começando a despertar 

para o fato de que dinheiro não é tudo, não é a base principal; é o amor, a fé, a 

empatia. Trabalhou muito a empatia das pessoas. Você não tem comorbidade, mas, 

se outra pessoa tem, você tem que pensar por ela, tem que se proteger por ela. Acho 

que foi uma certa obrigação de evolução. Espero que as pessoas tenham tido essa 

consciência para refletir. (V6, grifo nosso). 
 

 A pandemia é vista então por um dos viajantes como um Darma, ou seja, uma lei 

natural de aprendizado para todos os seres humanos. Segundo um respondente (V7), a 

pandemia fez com que as pessoas começassem a ter mais contato com seus próprios 

demônios, muitos entraram em crise e começaram repensar sobre a importância de estar em 

meio a natureza, a importância de viajar e expandir os horizontes. Mas que viajar durante a 

pandemia foi de certa forma para privilegiados, por questões financeiras: 

 

Eu acho que as pessoas começaram a se sentir mais presas dentro de casa e 

perceberam a importância de ter experiências fora, de expandir um pouco os 

horizontes. Pelas pessoas entrarem em contato consigo mesmas, com seus demônios 

principalmente, deu mais essa urgência de olhar para essas coisas, de resolver esses 

problemas. As crises são o que acabam trazendo a gente para querer mudança. 

Somando essas duas ideias, eu acho que sim, mas nem todo mundo pode, tanto por 

questão financeira, quanto pela pandemia. Isso é um impedimento. Mas eu acho que 

as pessoas estão querendo mais, estão buscando mais depois desse período. (V7, 

grifo nosso). 

 

Outra viajante (V8) vai nessa mesma linha de raciocínio, só que invés de demônios, 

ela usa o termo sombras: "a gente foi obrigado a ficar trancado dentro de casa e a conhecer a 

nossa própria sombra. Eu vejo que muitas pessoas, até eu falo por mim mesmo, que essa 

questão da pandemia veio para mostrar a nossa sombra." Nesse ínterim, fizeram com que as 

pessoas reconhecessem que a vida era mais do que uma rotina estressante e que despertassem 

para a vida espiritual: 

 

Acho que muita gente está despertando, porque fomos obrigados a olhar para 

dentro e ficar dentro de casa, não tinha outra alternativa, então aconteceu, eu 

percebi muito isso, porque as pessoas estão começando a entender que tem algo 

extra influenciando o campo delas, que não é só a rotina, o cotidiano, o estresse, que 
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tem algo a mais. Então, eu percebo que está havendo uma maior conexão e procura 

para entender essa espiritualidade. (V9, grifo nosso). 

 

Para outra respondente (V10), a pandemia influenciou para que muitos despertassem 

espiritualmente, mas por outro lado, outros ainda continuam da mesma forma e até piores, não 

chegando o momento do despertar deles: 

 

Eu tiro por experiência na minha própria casa de parentes que despertaram 

depois de sentir essa ameaça da pandemia, que as pessoas só veem com maus 

olhos, como se fosse um mal, como se fosse uma praga. A grande maioria das 

pessoas não sabe o que ela vem nos ensinar. Muita gente já me questionou assim: 

"Você não fica apavorada?". Eu falo: "Ainda não". "Você não tem medo?" Falei: 

"Acho que não, porque eu sei que o medo não vai resolver nada". Eu acho que essa 

busca de respeito de nós mesmos, não que somos melhores, não que não perdemos 

pessoas mais próximas, que pessoas próximas não ficaram doentes, que aí vem 

aquela "nossa, e agora?". Mas que a pandemia deu um rebuliço em muita gente, deu. 

Quem quer, quem que conseguiu enxergar. Muitos vão continuar do mesmo jeito, ou 

vão ficar pior, porque não conseguem, não é o momento de eles enxergarem. (V10, 

grifo nosso). 

 

Pelo comentário da viajante, infere-se que ela enxerga um lado positivo na pandemia, 

sendo um marco na vida espiritual das pessoas (V10). Concluindo o pensamento de todos os 

viajantes, vemos que além da pandemia ter obrigado a ficar dentro de casa, também obrigou 

para que eles olhassem para dentro de si. O ser humano estava acostumado com a correria do 

cotidiano, fazendo com que as pessoas se distraíssem, se anestesiassem, se escondessem de 

seus processos emocionais, familiares, pessoais. E a pandemia fez com que as pessoas 

lidassem com todos problemas que estavam evitando e fugindo, assim foi surgindo crises, 

surtos, perturbações, ansiedade, depressão, questionamentos sobre tudo o que está 

acontecendo no mundo.  

Os valores humanos começaram então a ser repensados, alguns passaram a dar mais 

valor na oportunidade da vida, estão mais dedicadas ao seu interior, procurando mais a 

espiritualidade. Começaram a perceber que seria melhor viver perto da natureza, trazendo 

uma fuga das grandes cidades, seria um êxodo urbano. Também passaram a dar mais valor 

para a liberdade de viajar, principalmente para locais na natureza como Alto Paraíso de Goiás.  

Esse ocorrido da pandemia COVID-19 remete aos pensamentos de Krippendorf 

(2009), de que o turismo seria uma terapia da sociedade, uma válvula que faz manter o 

funcionamento do mundo todos os dias. Ainda diz que se não existisse o turismo, seria 

necessário construir mais clínicas e sanatórios, para que o corpo humano se recuperasse do 

desgaste gerado pelo cotidiano enfadonho. Ou seja, na pandemia o turismo passou a ser 

considerado um remédio, ajudando manter corpo e a mente saudáveis. 
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Para finalizar a pesquisa, da mesma forma que no início os participantes puderam falar 

livremente sobre eles, no final também foi questionado se eles queriam fazer alguma 

consideração a mais, ou se tinham alguma mensagem da qual queriam repassar. O primeiro 

viajante compartilhou uma mensagem de desapego e gratidão pela vida, o segundo viajante 

partilhou algumas dicas para um cicloviajante: 

 

Para a gente finalizar, a gente poderia dizer que viver sem querer ter é a melhor 

coisa. Viver sendo é a mais pura verdade. E o desapegar das coisas é outra coisa 

incrível. Economia de tempo que eu tenho, as coisas são muito mais leves. Você tem 

mais gratidão pelo que você tem. Você tem muito mais gratidão. Então ter gratidão 

pelo que a gente tem é muito bom. (V1, grifo nosso). 

 

Eu tenho uma mensagem para passar adiante aos que têm liberdade igual eu e que já 

tiveram a capacidade de viajar pelo país afora, ou terão essa oportunidade em um 

futuro não tão distante. Tomarem mais cuidado na estrada, não achar que a sua 

bicicleta é um veículo que está dividindo a mesma pista, procurarem a pedalar 

sempre durante o dia, do nascer ao pôr do sol, e que impreterivelmente não deixe de 

usar o retrovisor do lado esquerdo da bicicleta, para que todos tenham uma visão de 

360 graus na auto estrada. (V2, grifo nosso). 

 

A terceira viajante deixou uma pequena mensagem, mas não menos importante: 

“Sempre siga o seu coração, a sua intuição, que ela vai te dizer se você está no lugar certo.” 

(V3). O quarto viajante fez uma ressalva sobre não ter necessidade de intermediários, pois 

acredita que a espiritualidade está na consonância com a natureza. Também falou sobre a 

importância de viajar com a mente aberta:  

 

Achei bem legal, você está fazendo uma dissertação de mestrado sobre isso. Acho 

que a mensagem maior é que a gente não precisa de intermediário. Às vezes as 

pessoas buscam outras coisas. A espiritualidade está na gente, está na 

consonância com a natureza. Se você quiser fazer o reiki, um yoga e quer alguém 

para conduzi-lo, legal, tem gente com mais experiências. A grande verdade é que eu 

nunca senti a necessidade de nenhum deles, a não ser quando faz parte da vida da 

pessoa. Tem que manter nas viagens a mente aberta. Às vezes as pessoas tendem a 

criticar o outro porque é diferente. (V4, grifo nosso). 

 

A quinta viajante apenas disse: “Viaje!” (V5). A sexta viajante também fala sobre as 

intuições levarem pelos caminhos certos: “Se escute, siga sempre sua intuição porque ela leva 

você pelos caminhos certos. Independentemente de onde você esteja, seu coração, sua 

essência, seu amor é o seu lar, é ali onde você vai estar em casa porque é ali que você vai 

trazer os aconchegos.” (V6) O sétimo viajante fala sobre o quanto considera a Chapada um 

local incrível, mas que gostaria que fosse mais acessível, com menos pessoas gananciosas, e 

que tem medo de que haja mudanças drásticas: 
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Eu acredito muito no poder da Chapada de conectar as pessoas, a 

sincronicidade de trazer as mensagens que a gente está precisando receber. Eu 

fico impressionado com as coisas que a Chapada me traz, as pessoas que eu conheci 

lá, as mensagens que eu recebi, de ter dado certo meu propósito de ter ido lá. Deu 

muito certo. Eu voltei melhor. Minha vida seguiu. Eu acredito muito no poder 

daquele lugar. Eu queria que fosse mais acessível, que tivesse menos gente 

gananciosa lá, menos gente que está querendo só ganhar dinheiro, que tivesse 

gente que respeitasse mais esse aspecto sagrado, essa energia intuitiva, sutil que 

está presente ali. Se a gente ficar poluindo o ambiente energético, a aura da cidade, 

com essas intenções de se aproveitar das outras pessoas, eu receio que isso possa 

desaparecer. Eu tenho o receio de que aquele lugar mude. Por isso que eu sempre 

vou, para aproveitar enquanto existe. (V7, grifo nosso). 

 

A oitava viajante alerta para as pessoas não tratarem os enteógenos como muleta 

espiritual. A nona viajante compartilha uma mensagem sobre o quanto é significativo as 

pessoas aprenderem que somos parte da natureza, passando assim a preservar. “As pessoas 

precisam ir para a natureza para entender que elas são parte dessa natureza, e às vezes uma ida 

na cachoeira já pode virar a chave em uma pessoa, para ela começar a refletir sobre como ela 

pode ser uma pessoa melhor para esse meio ser preservado.” (V9). 

A última viajante indica o Festival Ilumina para todos: “Eu indicaria o festival para 

todo mundo. Por mais que a pessoa tenha um pouquinho de conhecimento de espiritualidade, 

mexe com muita coisa. Igual eu falei para você, é muita coisa envolvida em um lugar só. Isso 

que agrega muito valor para a gente. É isso.” (V10). Por fim, a última parte da entrevista era 

para o respondente completar a frase: “Viajar em busca da espiritualidade na natureza é...” 

Seguem as respostas na Figura 31. 
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Figura 31 - Complemento da frase “Viajar em busca da espiritualidade na natureza é...” 
 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

 Segundos os viajantes, viajar em busca da espiritualidade na natureza revigora, 

proporciona sabedoria, e é intenso.  Esse tipo de viagem é tudo que precisam para encontrar a 

magia em suas vidas, e é um tipo de viagem coerente e essencial para libertar a dor que 

sentem no íntimo. Preferem compartilhar com o próximo, e vivenciar um momento de 

coragem e liberdade. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, 

 somos seres espirituais vivendo uma experiência humana.  

Wayne W. Dyer, 1989 

 

 

Iniciei essa dissertação contando um pouco sobre minha experiência de viajante 

espiritual, a qual me proporcionou muitos momentos gratificantes e frustrantes. Não pontuei 

todas as minhas experiências, mas concluo essa dissertação me sentindo realizada pelos 

entrevistados terem pontuado e relatado muitos aspectos dos quais concordo. Alto Paraíso foi 

apenas um estudo de caso, mas é reflexo de muitos outros locais dos quais também trabalham 

com a espiritualidade. 

Os stakeholders acreditam que os viajantes espirituais de Alto Paraíso possuem mais 

consciência ambiental, e são motivados pela evolução, o aperfeiçoamento de si próprios, o 

autoconhecimento, e o conhecimento além da vida material. Também dizem que eles têm 

mais respeito com a comunidade, maior nível de educação, são pacíficos. Por outro lado, 

fizeram críticas bastante incisivas sobre esse público, de que alguns se perdem em suas lendas 

místicas e simbologias, não dando atenção para causas socioculturais e ambientais.  

Relataram que alguns viajantes espirituais tratam os moradores mal, agem com 

arrogância, vaidade, egoísmo, superioridade, sem humildade e sem paciência. Mostraram-se 

indignados com os casos de apropriação cultural indígena, extremismo espiritual, fanatismo, 

modismo, discurso sem prática, negacionismo científico, entre outros apontamentos. Um dos 

pontos muito criticados foi sobre a espiritualidade mercantil, evidenciando que mesmo que o 

viajante tenha um propósito genuíno, o Turismo Espiritual virou um produto mercadológico 

do capitalismo, se tornando um turismo de massa em alguns casos. 

Alguns stakeholders alertaram os viajantes sobre os casos de charlatanismo, 

curandeirismo, abuso sexual, manipulação mental e lavagem cerebral de casas ditas 

espirituais. O perfil Barbie Gratiluz ainda mostra indignação com a hipocrisia das pessoas 

ditas espirituais, apontam a discriminação, a transfobia, a meritocracia, a gentrificação, o 

misticismo exacerbado, e a exploração de mão de obra indígena e Kalunga em diversos 

estabelecimentos do município de Alto Paraíso. Os viajantes entrevistados criticam a 

elitização do segmento Turismo Espiritual, do qual se tornou inacessível e ganancioso, 

concordam com os stakeholders que no local há uma abordagem mercadológica invasiva, 

muitas pessoas mal-intencionadas, e que também há o uso excessivo e desrespeitoso das 
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substâncias enteógenas. Concordo com esse apontamento, estive em diversos locais durante o 

trabalho de campo, e no meu olhar de pesquisadora, a sensação que tive é que muitos 

trabalhos espirituais são sérios em seus propósitos, mas alguns não entendem a seriedade, 

principalmente do uso de enteógenos. 

 Algo interessante é que tanto os viajantes quanto os stakeholders acreditam em 

extraterrestres e intraterrenos, mas consideram negativa a abordagem mercadológica sobre 

isso, sendo demasiada mistificação. Por outro lado, acham positivo o poder de transformação 

do Turismo Espiritual na Chapada dos Veadeiros, consideram que quando feito de forma 

sincera, ajuda muito as pessoas, fazendo elas refletirem sobre seus comportamentos. 

 Os viajantes entrevistados enxergam a espiritualidade como algo intrínseco e imbuída 

no cotidiano de suas vidas (independente se em área urbana ou natural), mas consideram que 

as viagens na natureza trazem movimento, quebram a monotonia da rotina, assim 

proporcionam conhecimento, ensinamentos, e novas perspectivas, contribuindo com o 

despertar espiritual. Além do mais, por meio de uma viagem para Alto Paraíso há a 

oportunidade de vivenciar práticas espirituais, os viajantes elencaram 17 vivências e práticas 

(meditação, caminhada, yoga e uso de substâncias enteógenas foram as mais mencionadas). 

Segundo eles, essas vivências contribuem para a experiência de transcendência e despertar da 

consciência, fazendo-os sentir a unicidade Deus/Homem/Natureza. Os viajantes dizem que a 

espiritualidade é a natureza e que nós seres humanos também somos a natureza, ou seja, 

consideram que tudo está interligado. 

Deus é visto por esses viajantes como amorfo, impersonificável e indefinível, mas em 

uma tentativa de explicação, dizem que é a energia primordial, uma ordem cósmica que rege o 

todo, comparam Deus com a natureza, ou seja, o absoluto e infinito não seriam sobrenaturais, 

e sim naturais, enxergam a natureza divina e sagrada. Alguns dizem que Deus é a natureza, 

outros dizem que a natureza faz parte Dele, em ambos os casos sentem Sua presença nesse 

espaço. Para esses viajantes, a natureza é aonde está a sabedoria pura e todo conhecimento 

espiritual, aonde há a possibilidade de conexão espiritual com a nossa essência, ao 

observarmos os ciclos naturais, sem necessidade de um templo.  

Em síntese, foi possível obter uma resposta para a problemática da pesquisa, aqui 

transcrita: quais são as motivações dos viajantes em busca espiritual na natureza? Os viajantes 

relataram que na natureza sentem paz, acolhimento, liberdade, entre outros sentimentos que 

proporcionam saúde mental, emocional e física. Também relataram que a Chapada dos 

Veadeiros possui muito conhecimento espiritual, e que muitas pessoas buscam exatamente 
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esse conhecimento. Sendo assim, o objetivo geral da pesquisa foi identificar as motivações de 

viajantes espirituais em Alto Paraíso de Goiás.  

Algumas motivações espirituais tinham sido elencadas previamente com base na 

revisão de literatura, os viajantes podiam selecionar quais se encaixavam no seu perfil, as 

motivações mais selecionadas por todos foram bem-estar, paz de espírito, transformação, 

autorrealização, crescimento pessoal e contato com a natureza. Também foram mencionadas 

pela a maioria: curiosidade, cura, satisfação e sabedoria ancestral. Além dessas motivações, 

foram feitas perguntas abertas, para identificar as motivações internas e externas, com base 

nos estudos de push and pull factors, uma abordagem muito utilizada para explicar as 

motivações, aonde acredita que os viajantes são empurrados por suas necessidades biogênicas 

e emocionais de viajar e puxados por atributos do destino. No total 17 motivações internas 

foram citadas por esses viajantes espirituais, as principais foram descanso mental, encontrar a 

si mesmo, autoconhecimento e equilíbrio psicológico. Quanto às motivações externas, apesar 

dos viajantes afirmarem que suas motivações eram mais internas e introspectivas, foram 

identificadas nove motivações externas, as principais foram conexão com pessoas e o 

conhecimento cultural obtido. 

Por meio da observação dos relatos, conclui-se que esses viajantes espirituais 

procuram uma aproximação com o saber espiritual da natureza e com o saber tradicional 

empírico pois estão cansados da rotina urbana estressante. Esses viajantes prezam pelo 

respeito, cuidado e amor pela natureza, mas ainda continuam vivendo nas cidades, 

enxergando a natureza como um local de fuga e válvula de escape. Principalmente no 

momento da pandemia, que segundo os viajantes, foi um momento que obrigou todos a 

ficarem em casa e também a olharem para dentro de si, momento que os valores humanos 

começaram a ser repensados, alguns entraram em problemas psicológicos, procurando 

entender mais sobre si, e buscando mais a espiritualidade. E quando foi flexibilizado a 

quarentena, deram mais valor às áreas naturais, querendo viajar para locais abundantes de 

natureza, como Alto Paraíso de Goiás. 

 Antes de iniciar o estudo de caso, o primeiro objetivo específico foi caracterizar o 

segmento Turismo Espiritual, com base na realidade mundial e brasileira. Vimos que há 

diferença do segmento Turismo Religioso, ambos envolvem espiritualidade, mas o Turismo 

Espiritual não está vinculado com religião. A produção científica sobre o Turismo Espiritual 

foi analisada a partir de 92 trabalhos científicos, em sua maioria na língua inglesa, o ápice de 

produção em 2019, e com diferentes nomeações para esse segmento (como exemplos, 

Turismo Místico-Esotérico, Turismo Xamânico, Turismo de Ayahuasca). O número de 
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trabalhos sobre o segmento foi consideravelmente alto, em discordância com a pouca 

visibilidade e discussão no meio acadêmico brasileiro. Infere-se que a espiritualidade é um 

tema ainda estigmatizado no meio acadêmico, associado erroneamente apenas ao termo 

religião. 

Por meio do estudo bibliométrico, foram detectados 26 países e 54 

locais/comunidades/práticas/rituais. O país com maior número de trabalhos sobre o tema foi a 

Índia, seguido do Peru e Indonésia, em quarto lugar ficaram Brasil, Cazaquistão e Tailândia. 

Na pesquisa exploratória feita com os 50 viajantes espirituais brasileiros, foram identificados 

30 países, 38 locais específicos no mundo, 55 locais no Brasil. Os países mais mencionados 

pelos viajantes foram novamente Índia e Peru, depois o México, Tailândia e Egito. No Brasil, 

os estados mais citados foram Goiás, Bahia e Minas Gerais e a Floresta Amazônia também se 

destacou. Entre esses locais, muitas áreas naturais foram citadas, como a Amazônia, terras 

indígenas, montanhas, região dos Andes, trilhas de peregrinação, trilhas de longo curso, lagos, 

ilhas, sítios arqueológicos e áreas protegidas, como parques nacionais, parques estaduais, 

reservas ecológicas.  

Graças ao vínculo do Turismo Espiritual com as áreas naturais, foi dado um enfoque 

para as relações de turismo, espiritualidade e natureza (o segundo objetivo específico da 

pesquisa). Foi identificado que os povos nativos possuem uma visão animista do qual não há 

separação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Segundo eles, há espíritos em toda a 

natureza e a saúde do ser humano depende da relação com a natureza. As substâncias 

enteógenas são a oportunidade divina em harmonizar o equilíbrio do homem e natureza.  

Além disso, foi pontuado que a exploração do Turismo Espiritual sem o devido 

planejamento pode também afetar de forma negativa o meio ambiente, a comunidade e a 

demografia dos locais, caindo nos padrões do turismo de massa. O lado positivo é que 

normalmente os viajantes espirituais estão mais atentos à sustentabilidade ambiental, são 

pautados pela consciência ecológica, não visam a exploração, mas sim ações responsáveis, e 

possuem uma maior aceitação às práticas de educação ambiental (como exemplo, o 

veganismo, vegetarianismo, separação de resíduos, reciclagem, reutilização). 

 O Turismo Espiritual possui então um potencial para contribuir com a 

sustentabilidade dos destinos, com o respeito às culturas locais e até mesmo com a 

conservação da natureza. Alguns autores utilizam o termo ecoespiritualidade para referir-se ao 

elo da consciência ambiental e consciência espiritual, no qual a natureza é importante para a 

espiritualidade, e vice-versa. A natureza sustenta a saúde espiritual, enquanto a consciência 
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espiritual sustenta a natureza, através de práticas sustentáveis, preocupação ambiental e 

cuidado com a natureza.  

Foi feito então um estudo de caso para identificar se a teoria obtida seria realmente 

aplicada na prática. O município escolhido foi Alto Paraíso de Goiás, entender as dimensões 

territoriais e espirituais do município foi o terceiro e último objetivo específico da pesquisa. 

Segundo os stakeholders, o principal potencial turístico da região é o Ecoturismo, Geoturismo 

e Turismo de Aventura. Em segundo vem o Turismo Espiritual, chamado por alguns como 

Turismo Místico-Esotérico. Em terceiro o Turismo de Bem-estar, saúde e terapia. Porém, o 

território de Alto Paraíso possui muitos conflitos de interesses e relações de poder, 

principalmente na dimensão econômica e política, aonde o município fica dividido entre os 

interesses do agronegócio e turismo. Alguns visam a conservação do Cerrado, a criação de 

UCs e o desenvolvimento sustentável na região, enquanto outros visam o crescimento 

econômico do agronegócio e o crescimento desordenado do turismo. 

Na dimensão cultural, é visto como uma cidade cosmopolita, há uma notável 

diversidade, é terra de quilombolas, sertanejos, migrantes e imigrantes. Atualmente não existe 

uma comunidade indígena na região, mas os primeiros registros de ocupação são de 

indígenas, e há um movimento cultural no município sempre recebendo diversas etnias. O 

município começou a ser alvo de migração de grupos espirituais na década de 60, muitos dos 

chegantes espirituais compraram terrenos e construíram casas no município, alguns também 

fizeram casas espirituais e retiros. Atualmente esses chegantes de certo modo favorecem o 

comércio local, mas também não contribuem efetivamente com a arrecadação tributária do 

turismo municipal.  

Vimos que o Planalto Central foi alvo da profecia de Dom Bosco, e Alto Paraíso foi 

alvo do Projeto Alvorada, do qual selecionou regiões de altitude elevadas no interior do 

Brasil, onde acreditavam que era propício para contatos com OVNIs e também seria uma 

estrutura de sustentação para os sobreviventes da grande catástrofe do fim do século. Assim 

sendo, Alto Paraíso se tornou um local de redenção e fuga em 2000 e também em 2012 no fim 

do calendário maia. O movimento de migração espiritual, em partes, acarretou a especulação 

imobiliária e o aumento do custo de vida, surgindo uma realidade de dominação, exclusão e 

associação.  

Esses chegantes se sentem parte do território, desejando opinar nas decisões políticas 

da cidade, porém, os nativos não os enxergam totalmente como parte do território, enxergam 

os que são arrogantes como invasores. Se dividem entre os “de fora” e os “de dentro”, são 

moradores do mesmo território, mas convivem apenas no mesmo espaço, pois são separados 
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pelos estilos de vida. Infere-se então que apenas a dimensão ambiental é o que os unem, 

ambos são envolvidos pela natureza do local, seja por ser um sustento financeiro, seja pelo 

desejo idílico do paraíso (ou melhor, do Alto Paraíso). Percorre no imaginário coletivo a 

sacralização do Cerrado, o mito da natureza intocada, natureza terapêutica, onde o território 

ocupado é consagrado, mas nem tanto protegido, pois o agronegócio cada vez mais deseja 

invadir.  

As mensagens publicitárias e abordagens mercadológicas disseminam sobre os 

OVNIs, também dizem que o local é mágico, um éden terrestre, chackra cardíaco do planeta, 

e paraíso perdido pela humanidade que será reencontrado no terceiro milênio. Propagam a 

ideia de existir uma grande placa de cristal no subsolo, e que existem imagens da NASA que 

mostram o brilho da região. Também falam que o Jardim de Maytrea é um portal dimensional, 

por conta que o paralelo 14 passa no município de Alto Paraíso e também em Machu Picchu. 

Muitos moradores acreditam nessas ideias e alastram essas informações, mas nessa 

dissertação muitas dessas lendas foram desmitificadas, a realidade é que existem muitos 

cristais de quartzo que agrupados formam a rocha, não foram encontradas imagens da NASA 

que comprovem sobre o brilho, e o paralelo 14 não passa por Machu Picchu, mas sim o 

paralelo 13.  

Fora das lendas místicas, o que é realidade na região é que já foi fundo do mar, o 

contexto geológico é singular, possui encontro de quatro grupos geológicos, o que propicia as 

dezenas de cachoeiras. Não é por menos que o PNCV é o Patrimônio Mundial Natural pela 

UNESCO. O entorno de Alto Paraíso realmente é repleto de natureza exuberante, 

resguardando a conservação do bioma Cerrado, um dos hotspots mundiais e o segundo bioma 

brasileiro mais degradado. O entorno de Alto Paraíso possui diversas áreas protegidas, 

resguarda principalmente o Cerrado de altitude, com uma rica fauna e flora, espécies 

endêmicas e alto grau de ameaça. Mas nem mesmo as UCs e os títulos conseguem pausar a 

exploração massiva do agronegócio, que ameaça a água e a biodiversidade do bioma (por 

meio de seus sistemas de monoculturas, pastos e uso de agrotóxicos), atingindo a região com 

queimadas criminosas, e atualmente até mesmo existe um PDL que intenta a diminuição da 

área de proteção do PNCV. 

Todo esse histórico de crime ambiental, divisão cultural e crescimento 

desordenamento do turismo é um pesar, espero que essa dissertação contribua de alguma 

forma para o consentimento desses conflitos territoriais, e que aconteça mudanças. Não é 

minha intenção fazer com que as pessoas desacreditem sobre a magia da Chapada dos 

Veadeiros, porque realmente é um lugar especial, mas anseio que essa presente pesquisa 
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contribua para que as lendas místicas sem fundamentos parem de ser propagadas. Também 

desejo que a pesquisa sirva como como uma alerta sobre o que acontece nas caladas do meio 

dito espiritual, os diversos tipos de abusos e fraudes mencionadas, das quais não se restringe à 

Alto Paraíso. Por fim, almejo que os resultados obtidos tragam contribuições para o 

fortalecimento científico do tema Turismo Espiritual, e que colabore no entendimento sobre 

as motivações desses viajantes. 

A pesquisa realizada cumpriu com todos seus objetivos inicialmente propostos, porém, 

possui diversas limitações. No capítulo 1 uma limitação encontrada foi pelo fato do Turismo 

Espiritual ser muito amplo, abarcando diferentes possibilidades. Inicialmente a pesquisa 

bibliográfica foi confusa por possuir diversas nomeações, e também há uma dicotomia entre a 

visão institucional e visão acadêmica. Sugiro que na próxima reformulação da cartilha de 

segmentação do MTur seja utilizado o termo Turismo Espiritual, abarcando a realidade 

internacional. E que a descrição desse segmento na cartilha seja atualizada, com mais 

informações e detalhes, das quais essa presente pesquisa pode contribuir. 

Concordo que se fosse utilizado apenas o Turismo Espiritual ajudaria na estrutura 

conceitual e para guiar o discurso acadêmico, mas se o objetivo for fazer pesquisas para 

identificar as motivações dos viajantes, convém afunilar a pesquisa em apenas um ramo, 

como exemplo, ou falar sobre Turismo Xamânico, ou Turismo de Ayahuasca, ou Turismo de 

Yoga, ou Turismo de Peregrinação Pós-Moderna, entre outros. Uma vertente seria aprofundar 

somente sobre as substâncias enteógenas, pois muitas substâncias que contribuem com a 

consciência espiritual e ambiental foram citadas, além da Ayahuasca, também citaram o 

Kambô, Iboga, Cacto San Pedro, Cacto Peyote, Sananga, Bufo, Rapé, Tabaco, Cacau e 

Cogumelo. E há muitos aspectos desse meio que devem ser aprofundados, como os falsos 

neoxamãs e a espiritualidade mercantil que explora essas substâncias. Por outro lado, também 

pode-se investigar sobre a contribuição efetiva dessas substâncias para o turismo e para a 

consciência ambiental. 

Ainda no capítulo 1 outra limitação foi o estudo bibliométrico utilizar apenas três 

bases de dados para catalogar os trabalhos científicos sobre Turismo Espiritual, podendo 

assim existir diversos outros trabalhos e uma diversidade de locais não considerados na 

amostra utilizada. Sugere-se para pesquisas futuras que sejam utilizadas mais bases de dados 

para catalogar os trabalhos, e que também seja feita uma análise sistemática das conclusões e 

dos resultados de todos os trabalhos científicos desse segmento, identificando assim suas 

características centrais, as diferenças e semelhanças. Na pesquisa feita com os 50 viajantes 

espirituais brasileiros, a limitação foram as respostas serem subjetivas com uma amostra 
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relativamente limitada, sendo assim, não abarca a realidade do país, sugere-se que seja 

adotada uma amostra mais ampla. 

No capítulo 2 e 3 a principal limitação foi a pandemia da COVID-19, algo que 

postergou o trabalho de campo, e quando foi decidido que era um momento mais propício 

para fazê-lo, ainda assim muitas casas espirituais estavam fechadas, algumas estavam 

trabalhando ilegalmente desrespeitando o decreto municipal, e quando foi feito contato com 

essas casas, eles pensavam que a pesquisadora era uma fiscalização disfarçada, então não foi 

possível fazer a visita em alguns locais que seriam importantes. Também não foi fácil 

encontrar os viajantes que se enquadravam na pesquisa, já que não estavam ocorrendo os 

retiros, os viajantes tiveram que ser encontrados pelo “acaso”, alguns nas trilhas, eram 

abordados e antes era feito uma conversa prévia para identificar se encaixavam no perfil de 

viajante espiritual.  

Um outro fator limitante foi em relação à caracterização do local, a pesquisa 

bibliográfica e os stakeholders ajudaram bastante nesse quesito, mas certas dimensões 

territoriais apenas são captadas com o tempo. A pesquisadora não é nativa de Alto Paraíso, 

nem nunca morou, apenas viajou em outros momentos, e o trabalho de campo foi de apenas 

18 dias, foi bastante agitado visitar alguns atrativos e fazer as 40 entrevistas nesse tempo 

curto. Para uma melhor observação participante seria necessário maior período em campo. 

Por esse motivo, eu não consegui vivenciar e experienciar todas práticas espirituais citadas 

pelos viajantes. Eu gostaria de ter feito uma seção apenas com minhas vivências e relatos no 

local, mas como não tive muitos momentos propícios, preferi focar nas experiências dos 

viajantes. 

Uma entrevistada stakeholder (S25) sugeriu que seria interessante ter uma pesquisa 

que identifique melhor os dados quantitativos e qualitativos sobre esses viajantes espirituais. 

Sobre qual é a porcentagem desses viajantes no município, onde eles se hospedam (quais 

meios de hospedagem ou se alugam casas de AirBnb), o que eles consomem (restaurantes ou 

se compram no mercado). E desses viajantes, quantos decidem morar em Alto Paraíso. Entre 

eles, quantos realmente possuem uma consciência ambiental. Também sugiro que seja feito o 

Plano de Turismo de Alto Paraíso, pois contribuiria com a organização de estratégias e ações 

para o ordenamento e planejamento turístico do município, em todos os segmentos no geral. 

Por exemplo, é necessário rever sobre a baixa arrecadação tributária das atividades turísticas, 

uma possibilidade é criar uma legislação própria que faça com que o turismo contribua 

efetivamente nas finanças municipais.  
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Espero que essa dissertação consiga reverberar e inspirar para que ocorra outras 

pesquisas desse segmento, em diferentes locais. Uma opção também é pesquisar sobre a 

espiritualidade das comunidades tradicionais, e o que esses guardiões da sabedoria espiritual 

têm para nos ensinar. Muitos mestres espirituais são ativistas políticos em outros países. 

Então por que não estudar, por exemplo, o que a espiritualidade das comunidades cerratenses 

têm a nos ensinar sobre a conservação do Cerrado. Dessa forma, seria uma pesquisa mais 

efetiva no quesito de entendermos sobre consciência ambiental com pessoas que detêm de 

sabedoria espiritual. Outro caminho é continuar na relação do Turismo Espiritual com a 

natureza, entendendo mais intimamente os porquês desses locais serem considerados 

numinosos, aprofundando mais nos aspectos geográficos.  

Por fim, deixo uma mensagem pessoal de aprendizado como viajante espiritual. 

Quanto mais viajo, mais tenho a certeza de que não há necessidade de uma busca incansável 

pela espiritualidade. Não devemos achar que a resposta sempre está em um mestre, ou em um 

guru, ou em um retiro, ou em uma terapia holística. As vivências, as práticas, as buscas 

espirituais são para agregar, mas não solucionam o vazio espiritual, o caminho é simples, as 

respostas sempre estão dentro de nós, a conexão divina é diária, e o respeito pela natureza 

também é diário, não tem como fugir de nossas responsabilidades. Não adianta falar sobre 

natureza, se você nem se preocupa em separar seus resíduos. Não adianta querer a 

conservação da Chapada dos Veadeiros, se você leva cristais para casa. Espero que o projeto 

do Geoparque dê certo, pois irá agregar muito nesses aspectos através de interpretação 

ambiental. Espero também que as Unidades de Conservação aumentem, dessa forma, muitas 

outras pessoas terão a oportunidade de sentir a integração com a natureza. 

Considero que os momentos introspectivos espirituais e o sentimento de unicidade são 

extremamente importantes para termos mais respeito com a natureza, até mesmo com o 

próximo. Sou muito grata às substâncias enteógenas, pois apenas com elas consegui sentir 

uma simbiose com a natureza. Digo isso porque vivi um momento da minha vida que eu era 

muito condicionada ao mundo material, era muito egocêntrica e presa ao materialismo. 

Depois que me inseri em uma busca espiritual profunda, passei a achar que o caminho era 

renunciar o mundo material e que tudo era espiritualidade, mas por fim, aprendi que o 

caminho é o equilíbrio da vida material e espiritual. Não basta ficarmos apenas sentados 

meditando, temos que colocar em prática nossa espiritualidade em pequenos gestos, agregar 

na consciência ambiental, política, econômica, social, cultural, e em todos os setores 

possíveis. Fico triste em ver a banalização da espiritualidade, espero que os viajantes 
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realmente vivenciem seus momentos na natureza, não fiquem somente presos em amostrar 

para o mundo virtual.  

Concordo que as críticas construtivas sobre os jovens místicos são necessárias, mas 

também não podemos generalizar e achar que todos se incluem nos chamados good vibes, zen 

branco, Pachamama, prem babetes. O jovem místico hoje é motivo de chacota e risada para 

muitos, pois alguns de seus discursos espirituais realmente são vazios, sem fundamento, 

muitos casos de pseudociência e negacionismo. Devemos tomar cuidado com esse viés, 

algumas pessoas realmente exploram e enganam devido à fragilidade emocional. Após 

minhas andanças pelo mundo, presenciei o quanto que existem muitas pessoas más, porém, 

insisto em não perder a fé no mundo, e continuar acreditando que fortificamos nossa 

espiritualidade ao praticarmos o amor ao próximo no dia a dia. 

Insisto em acreditar que somos iguais, apenas com aparências, idiomas, hábitos e 

oportunidades diferentes, sendo assim, é necessário aprendermos a enxergar com os olhos da 

alma, sem fronteiras e barreiras, sem bairrismo, sem acharmos que somos melhores ou piores 

que alguém. Por fim, anseio que no meu cotidiano eu esteja atenta para minha espiritualidade, 

pois o próprio existir é um ato constante da experiência espiritual. Espero continuar sendo 

uma viajante espiritual, adquirindo sabedoria e tendo a oportunidade de propagar a verdade. E 

almejo, como turismóloga, que eu consiga aprender cada vez mais sobre o turismo, e que eu 

tenha a oportunidade de ensinar sobre essa área que tanto amo. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA E TÓPICOS DE INTERESSE 

(STAKEHOLDERS) 
 

Questionário de entrevista com os stakeholders de Alto Paraíso de Goiás 

Seção 1 de 3 

Nome completo 

E-mail 

Sexo 

Idade 

Qual sua ocupação? 

Qual cidade/estado você mora atualmente? 

Qual sua escolaridade máxima atingida? 

(   ) Fundamental         (   ) Superior                     (   ) Sem escolaridade 

(   ) Médio                   (   ) Pós-Graduação  

Seção 2 de 3 

1.A quanto tempo você trabalha em Alto Paraíso? 

2.Quais os tipos de turistas que mais frequentam Alto Paraíso?  

3.Você considera que os viajantes espirituais em Alto Paraíso são um bom público?   (   ) Sim   (   ) Não    Porque? 

Explique! 

4.Existe algum investimento ou projeto específico para esse público? 

5. Sobre a pandemia, você considera que intensificou o Turismo Espiritual? Fale sobre sua experiência durante a 

pandemia. 

Seção 3 de 3 

6.Você acha que os viajantes espirituais se diferenciam dos demais turistas no quesito de respeito a natureza e de 

consciência ambiental? Fale sobre isso! 

7. Quais são os pontos negativos do Turismo Espiritual e desse público que te incomoda? 

8. Quais são os pontos positivos do Turismo Espiritual e desse público que te agradam?  

9.Você teve alguma experiência marcante com algum desses viajantes? Fale sobre isso! 

10.Tem algum outro comentário que você deseja fazer? 

 

Tópicos de interesse para conversas informais com os stakeholders 

Turismo  

Espiritualidade 

Turismo Espiritual 

Histórias de Alto Paraíso 

Pontos positivos que te agradam 

Pontos negativos que te incomodam 

Motivações dos viajantes espirituais 

Locais para a prática do Turismo Espiritual 

Misticismo da Chapada dos Veadeiros e de Alto Paraíso 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA (VIAJANTES) 

(CONTINUA) 
 

Questionário de entrevista com os viajantes espirituais de Alto Paraíso de Goiás 

Seção 1 de 5 

Nome completo* 

E-mail 

Sexo 

Idade 

Estado civil 

Qual sua ocupação? 

Qual cidade/estado você mora atualmente? 

Qual sua escolaridade máxima atingida? 

(   ) Fundamental                                     (   ) Superior                      (   ) Sem escolaridade 

(   ) Médio                                               (   ) Pós-Graduação 

Seção 2 de 5 

1.Qual(is) o(s) principal(is) motivo(s) de sua viagem? 

2. A espiritualidade é um dos motivos de sua viagem?             (   ) Sim(  ) Não     Porque? 

3.O que você compreende por espiritualidade? 

4. O que você compreende por Deus? Acredita em Deus? 

5.Você considera que viajar é algo importante para sua espiritualidade?                   (  ) Sim  (   ) Não Explique! 

6.Quais são suas motivações ao viajar em busca da espiritualidade em Alto Paraíso? 

(   ) Cura                                                                          (   ) Transformação 

(   ) Bem-estar                                                                 (   ) Autorrealização                                                              

(   ) Satisfação                                                                 (   ) Sabedoria ancestral 

(   ) Curiosidade                                                              (   ) Crescimento pessoal 

(   ) Paz de espírito                                                          (   ) Contato com a natureza 

Outras (cite outras motivações): 

 

7.Quais são suas motivações internas nessa viagem? Quais são suas buscas internas? 

 

8.Quais são suas motivações externas nessa viagem? Quais são suas buscas externas? 

 

Seção 3 de 5 

9.A maioria das suas viagens em busca da espiritualidade é em ambientes cuja natureza é abundante?  

(   ) Sim (  ) Não          Por que? 

 

10. Quais são seus sentimentos ao estar em contato com a natureza? 

 

11. Você acredita que a natureza interfere na sua espiritualidade? Fale sobre isso! 

 

12.Você acha que é importante ter consciência ambiental durante suas viagens? Fale sobre isso! 

 

Seção 4 de 5 

13.Você participou de alguma prática ritualística durante essa viagem em busca da espiritualidade em Alto 

Paraíso? (   ) Sim   (   ) Não    

 

14.Qual prática você já experienciou? 

(   ) Retiros                                              (   ) Caminhadas                            (   ) Práticas tântricas 

(   ) Meditação                                         (   ) Curso-Festival de Yoga           (   ) Energização 

(   ) Cerimônia com plantas enteógenas (Ayahuasca, Cacto de San Pedro, Peyote, entre outras) 

(   ) Não se aplica                                    (   ) Outros. Quais? 

 

15. Você conhece algum local específico para prática do Turismo Espiritual em Alto Paraíso? Cite. 

16. Você deve ter visto que a cidade aborda sobre os extraterrestres e intraterrenos, você acredita? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA (VIAJANTES) 

(CONCLUSÃO) 
 

Seção 5 de 5 

17. Você considera que Alto Paraíso é um local bem estruturado para o Turismo Espiritual? 

18.Você tem alguma crítica a fazer sobre o Turismo Espiritual em Alto Paraíso?  

 

19.Quais pontos positivos te agradaram quanto ao Turismo Espiritual em Alto Paraíso? 

 

20.Você teve alguma experiência marcante durante essa viagem? Se sim, relate, caso sinta-se à vontade. 

 

21. Sobre a pandemia, você considera que intensificou a busca pela espiritualidade e pelo Turismo Espiritual? 

Fale sobre sua experiência durante a pandemia. 

22.Tem algum outro comentário que você deseja fazer?  

23. Complete a frase: Viajar em busca da espiritualidade na natureza é.... 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei ser entrevistado(a) de modo a contribuir para o projeto 

intitulado “Viajantes em busca espiritual na natureza: estudo sobre Alto Paraíso de Goiás (2021)”, 

desenvolvido por Amanda Alves Borges, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Turismo da 

Universidade de São Paulo. Fui informado(a) de que a pesquisadora pode ser contatada pelo e-mail 

amanda.borges@usp.br ou pelo telefone (62) 99196-4897, e de que a pesquisa é orientada pelo Prof. Dr. Heros 

Augusto Santos Lobo, a quem poderei contatar a qualquer momento que julgar necessário pelo e-mail: 

heroslobo@ufscar.br. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou 

ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado(a) do 

escopo estritamente acadêmico do estudo, que em linhas gerais consiste no estudo do Turismo Espiritual em 

áreas naturais, tendo como objetivo geral identificar as motivações espirituais de viagens em Alto Paraíso de 

Goiás na Chapada dos Veadeiros. 

Declaro ciência de que, para evitar eventuais riscos, minha colaboração se fará de forma anônima. 

Nesse sentido, autorizo a divulgação dos dados e informações obtidos em eventos e revistas científicas, visando 

a publicação das constatações desta pesquisa. Também autorizo o uso de imagens feitas durante o trabalho de 

campo da pesquisadora, inclusive fotos e vídeos das quais eu esteja presente, mas que não seja reconhecido. 

Estou ciente de que os resultados do estudo serão divulgados através de defesa pública da dissertação, 

do qual posteriormente será postada na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP. Atesto recebimento 

de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

 

Nome completo do participante: 

 

______________________________________________________________________. 

 

 

_____________________________, ______ de _________________ de ___________. 

 

 

 

Assinatura do(a) participante:       ______________________________  

 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a):  ______________________________ 


	5f3df2d15b1ddbf9624fad9d6a2487857cb98a8dc067823defd71ab651a82d09.pdf
	887155d0680e77e6c7b414f2740a1cfd099a6106ef8a45fd60cdbcaee2f72bbe.pdf
	5f3df2d15b1ddbf9624fad9d6a2487857cb98a8dc067823defd71ab651a82d09.pdf

