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Resumo 

O desenvolvimento das tecnologias de comunicação apresentou grande impacto em 

diversas áreas da vida em sociedade e privada. Essas transformações também foram 

significativas no campo das religiões e espiritualidades, influenciando as práticas, crenças 

e formas dos indivíduos se relacionarem com o sagrado na contemporaneidade. Com o 

desenvolvimento tecnológico, industrial e social, aliado à chegada da modernidade, o 

campo das religiões passou pelo que alguns autores chamam de “desencantamento” ou 

“destradicionalização” da religião. A partir de então, as religiões tradicionais e, 

consequentemente a Igreja Católica, passam a ter a sua posição de poder, centralidade e 

hegemonia gradativamente reduzida.  

Dentro desse contexto, e como consequência de movimentos sociais como a 

contracultura, surge o terreno fértil para o desenvolvimento dos movimentos New Age e 

das espiritualidades da Nova Era. Esses movimentos ganham possibilidades de expansão 

e contornos ainda mais marcantes com o desenvolvimento das tecnologias de 

comunicação, especialmente através das redes online e digitais.  

Assim, o presente trabalho tem como objetivo principal investigar o desenvolvimento, 

expansão e prática da espiritualidade da Nova Era impulsionada por um ambiente online 

e digital. O objeto de estudo será o Movimento Natural Vibe, inserido no contexto da 

espiritualidade e desenvolvimento pessoal no Brasil. A partir da metodologia de estudo 

de caso, aplicando-se ainda a análise de conteúdo do Instagram do Movimento, buscou-

se compreender o papel e relevância da internet e dos medias digitais no processo de 

difusão das crenças, valores e práticas dessa espiritualidade e de que forma se apropriam 

dessas plataformas digitais. 

 Após análises e interpretações dos resultados, verifica-se que o uso das plataformas 

digitais pelo Movimento Natural Vibe se faz extremamente relevante e adequado ao seu 

propósito, impulsionando e possibilitando a expansão desse movimento e a disseminação 

dos valores, práticas e atividades ligadas à espiritualidade da Nova Era.  

Palavras-chave: New Age; Espiritualidade; Nova Era; Comunicação Digital; Instagram.



 

 

Abstract 

The development of information and communication technologies has had a great impact 

on various areas of modern society and private life. The transformations were notorious 

in religion and spirituality, influencing the practices, beliefs and forms of how individuals 

relate to the sacred in contemporary times. With the technological, industrial and social 

development, associated with the beginning of modernity, the field of religion has gone 

through what some authors call the "disenchantment" or " detraditionalization” of 

religion. 

From then on, traditional religions and, consequently, the Catholic Church, have 

gradually reduced their position of power, centrality and hegemony. In this context, and 

as a consequence of social movements such as counterculture, the fertile ground for the 

development of New Age movements and spiritualities emerges. Due to the development 

of communication technologies these movements gained territory and expanded, 

especially through online and digital networks. 

Thus, this study aims to investigate the development, expansion and practice of New Age 

spirituality boosted by an online and digital era. The scoop of this study is the Natural 

Vibe Movement, within the context of spirituality and personal development in Brazil.  

From the case study methodology, in compilation with the content analysis of the 

Movement on Instagram, we aimed to understand the role and relevance of the Internet 

and digital media in the process of diffusion of beliefs, values and practices of the New 

Age spirituality, and how they benefit of these digital platforms. 

After analysis and interpretation of the results, it appears that the use of digital platforms 

by the Natural Vibe Movement is extremely relevant and appropriate to its purpose, 

boosting and enabling the expansion of this movement and the dissemination of values, 

practices and activities linked to the New Age spirituality.  

 

Keywords: New Age Movement; Spirituality; New Era; Digital Communication; 

Instagra
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Introdução 

A emergência das redes sociais e plataformas online vem reconfigurando a 

sociedade em que vivemos de formas nunca antes vistas, impactando em todas as áreas 

da vida pública e privada. A comunicação digital apresentou novas alternativas de estar 

em sociedade, de se relacionar, trocar, aprender e comunicar. Assim, dentre muitas áreas 

impactadas por essas transformações, o campo religioso e espiritual, conforme será 

apresentado nesse trabalho, também vem passando por metamorfoses e ressignificações 

das mais profundas, em âmbito individual e coletivo.  

Dessa forma, a relação entre a comunicação digital e os movimentos ligados às 

espiritualidades da Nova Era torna-se um tema de bastante relevância, dentro de um 

campo que se encontra em constante transformação e desenvolvimento, ainda pouco 

explorado, e, por isso, contempla um leque de possibilidades para estudos e pesquisas, 

com múltiplas abordagens e enfoques. 

Ao considerar as características de rede aberta e distribuída intrínsecas à arquitetura 

da Internet e a expansão desenfreada dos fluxos de trocas de informação e comunicação 

presente nos medias digitais no mundo pós-moderno, é possível observar de que forma o 

atual momento tecnológico dialoga com as espiritualidades da Nova Era. Conforme será 

aprofundado ao longo desse estudo, a comunicação online e digital compartilha muito das 

características presentes nos movimentos New Age, como a liberdade, autonomia, 

igualdade, fluidez, conexão, trocas, além de uma frequente oposição às estruturas rígidas, 

hierárquicas, conservadoras e centralizadas. Dessa forma, observa-se uma relação de 

retroalimentação entre a comunicação digital e as espiritualidades da Nova Era, ao passo 

que uma reforça e colabora para a expansão e difusão da outra. 

Nesse sentido, a investigação e a análise do uso das plataformas digitais por 

movimentos New Age e grupos ligados à espiritualidade da Nova Era se faz 

extremamente relevante para compreender as características desse uso e investigar até 

que ponto a Internet impulsiona e possibilita a expansão dessa espiritualidade de maneiras 

que talvez não tenham sido possíveis em momentos históricos e tecnológicos anteriores. 

Através das contribuições dos estudos da Sociologia da Religião e partindo de uma 
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abordagem histórica sobre o desenvolvimento da New Age e das características e 

princípios norteadores dos movimentos e grupos representativos da espiritualidade da 

Nova Era, o foco do presente trabalho será investigar o desenvolvimento, expansão e 

prática desses movimentos impulsionados por um ambiente online e digital inseridos no 

contexto social e cultural brasileiro.   

O intuito é perceber como os indivíduos, grupos e instituições representativas dos 

movimentos da Nova Era fazem uso das plataformas digitais, seja para disseminar 

conhecimento, criar redes e comunidades colaborativas ou divulgar e oferecer serviços, 

terapias, cursos, entre outros. E a partir da análise desse uso, compreender o papel e 

relevância da internet e dos medias digitais nesse processo. 

Para isso, pretende-se contextualizar os conceitos de New Age, espiritualidade e 

Nova Era e apresentar as características e princípios norteadores dos movimentos e 

práticas que se inserem nessas definições. Salienta-se, entretanto, que o intuito não é 

limitar ou chegar a uma definição final sobre esses conceitos e movimentos, mas sim 

compreender suas próprias nuances, características, pontos de interseção e peculiaridades 

dentro de uma abordagem holística. 

Dentro de um universo múltiplo de nomenclaturas, grupos, crenças, práticas e 

conhecimentos, e para que seja possível compreender e direcionar o foco do presente 

estudo, a metodologia a ser utilizada será o estudo de caso. Dessa forma, o objeto de 

estudo dessa investigação será o Movimento Natural Vibe, que se diz “um movimento 

colaborativo, um estilo de vida que acredita na regeneração do planeta através da 

mudança individual. [Com a] missão de levar o máximo de informações para aqueles que 

querem se nutrir e evoluir como seres humanos.”1.  

A fim de explorar a temática apresentada, o presente trabalho será composto por 

cinco capítulos, organizados e divididos conforme abaixo. 

O primeiro capítulo apresentará uma análise a partir dos estudos da Sociologia da 

Religião, através das contribuições de autores como Durkheim (1983), Tocqueville 

                                                           
1 YOUTUBE. Movimento Natural Vibe. Disponível em: 

https://www.youtube.com/channel/UC_lxWD9aTDGlyApKCIfydyg/about. Acesso em: 3 mai. 2019. 
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(1987), Weber (1987), Woodhead & Heelas (2000), Pierucci (19996) De Araújo (2003), 

Monteiro (2016), De Oliveira (2005), entre outros. O intuito desse capítulo é ser 

introdutório ao tema dos movimentos New Age, buscando compreender de que forma os 

processos de “secularização” e/ou “destradicionalização da religião” contribuíram ou 

prepararam o terreno para o surgimento e difusão dos movimentos de espiritualidade da 

Nova Era. 

O segundo capítulo tem como intuito a contextualização dos movimentos New Age 

e do desenvolvimento da chamada Espiritualidade da Nova Era. Nesse sentido, será 

realizado um breve percurso histórico a partir do surgimento desses movimentos em um 

contexto global, tendo como ponto de chegada o contexto brasileiro, berço do Movimento 

Natural Vibe, que será analisado como objeto de estudo do presente trabalho. Para isso, 

serão utilizados estudos de autores como Guerriero (2016), Houtman & Aupers (2007), 

Monteiro (2016), Azevedo (2016), Heelas, Paul & Woodhead (2005), entre outros.    

Ademais, com o intuito de traçar um percurso que considere mais as convergências e 

pontos de interseção do que as divergências, dentro desse ambiente de pluralidade 

intrínseco à Nova Era, serão apresentados alguns dos princípios e crenças comuns a 

grande parte dos indivíduos e grupos inseridos nesse abrangente campo. 

O terceiro capítulo dialoga a respeito do papel central do feminino e a participação 

e engajamento das mulheres no contexto dos movimentos de espiritualidade na Nova Era. 

Será apresentada uma perspetiva histórica e também do contexto contemporâneo sobre o 

Sagrado Feminino, abordando o processo de resgate dessas raízes através de movimentos 

e grupos online, com exemplos de vídeos e canais na plataforma Youtube.  Como 

referencial teórico, serão utilizados autores como Aune (2015), König (2000), Crowley 

(2011), Sointu & Woodhead (2008), Heelas, P. & Woodhead (2005), entre outros. 

O quarto capítulo expõe o percurso histórico do desenvolvimento das diferentes 

tecnologias da comunicação ao longo do tempo e da sua relação com o campo religioso 

e espiritual de cada época. Ao verificar essa relação entre o aparato tecnológico e as 

características da comunicação de cada período com as crenças e práticas religiosas 

vivenciadas na sociedade, será possível chegar à temática da comunicação digital no 

contexto pós-moderno e compreender suas afinidades com a espiritualidade New Age. 
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Assim o intuito é contextualizar o uso da internet e da comunicação digital pelos 

movimentos de espiritualidade da Nova Era, antes de adentrar no estudo empírico dessas 

práticas nos novos media, através da análise de conteúdo do Instagram do Natural Vibe. 

Esse capítulo tem como principal referencial teórico o trabalho de Aguiar (2010), além 

de contribuições de outros autores como Levy (1999), Castells (2000) e Guerriero (2016). 

O último capítulo apresenta o estudo de caso do Movimento Natural Vibe, trazendo 

a contextualização do que é o movimento e do seu surgimento e expansão ao longo dos 

últimos 6 anos. Será demonstrado ainda os objetivos e formas de atuação do NV, dentro 

e fora das redes digitais, com especial atenção ao uso das plataformas de comunicação 

online. Por fim, através da metodologia de análise de conteúdo, será analisada uma 

amostra das publicações da página do Movimento no Instagram, com o intuito de perceber 

as principais motivações e objetivos da gestão dessa rede no contexto do NV, além das 

temáticas mais presentes e da relação desses conteúdos com as práticas, valores e crenças 

difundidas pelos movimentos New Age e de espiritualidade da Nova Era. Ao final do 

capítulo serão apresentadas ainda algumas das métricas relacionadas com as 

características principais do público do Movimento Natural Vibe no Instagram, além de 

informações sobre o alcance, interação e engajamento dos seguidores com os conteúdos 

publicados na página do NV. 

Com essa organização de capítulos e conteúdos pretende-se abarcar um referencial 

teórico e empírico relevante para a investigação do tema proposto, contribuindo ainda 

para pesquisas e abordagens futuras no campo da comunicação e área de estudos afins. 
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Capítulo 1 – Sociologia das Religiões: Secularização versus 

Destradicionalização 

O presente capítulo apresentará um breve percurso histórico e social pelas 

transformações ocorridas no campo das religiões desde a era medieval até a pós-

modernidade, contextualizando assim o desenvolvimento de novas formas de 

religiosidade e o surgimento dos movimentos New Age e da chamada “Espiritualidade da 

Nova Era”.  

1.1. Secularização ou Declínio da Religião 

As religiões estabeleceram um papel de relevância e centralidade social durante 

grande parte da história da humanidade, em âmbito coletivo e individual. Especialmente 

durante a Idade Média, com o avanço do Cristianismo e a solidificação do poder da Igreja 

Católica na Europa, a religião passa cada vez mais a determinar o desenvolvimento da 

vida em sociedade, através das suas crenças, doutrinas, organização social, política e 

territorial. Durante esse período, a Igreja Católica e, por conseguinte, o Cristianismo 

como religião, assumem o papel da instituição mais importante e influente da época, com 

grande poder social, político, territorial e também financeiro. 

No decorrer do período medieval a religião cristã passa a ter uma importante 

função social, sendo responsável pela difusão de teorias e explicações sobre o mundo e a 

realidade. Com bases no teocentrismo e na centralidade da fé, a Igreja Católica garantia 

a unidade religiosa, política e cultural, ditando a forma de nascer, morrer, festejar, pensar, 

e de todos os aspetos da vida dos seres humanos no mundo medieval2. 

Analisar os conceitos, funções e papéis sociais que a religião assume ao longo da 

história e, especificamente nos períodos que antecedem as grandes transformações 

modernas, é essencial para compreender o impacto social e cultural das mudanças de 

paradigmas trazidas pelos movimentos políticos e sociais que aconteceram ao longo do 

século XVIII, como o Iluminismo, Revolução Francesa e Industrial, entre outros.  

                                                           
2 SÓ HISTÓRIA. O poder da Igreja no mundo medieval. Disponível em: 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/igreja/. Acesso em: 20 mai. 2019. 
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Émile Durkheim3, em suas obras, atribui à religião “o papel de aglutinadora e 

moralizadora da sociedade”, definindo a religião “enquanto um sistema de crenças e 

práticas em relação ao sagrado, que unem em uma mesma comunidade moral todos os 

que a ela aderem”, possuindo assim um forte aspeto moral. Dessa forma, a religião 

serviria como um “instrumento de controle social”, de “manutenção da ordem”, com a 

“função de agregar os indivíduos à sociedade”. 

Alexis de Tocqueville4, no contexto da democracia norte-americana, também 

atribuiu à religião o “papel de manutenção da ordem” e de “peça-chave na conservação 

das instituições político-democráticas”, ao passo que a religião colaborava para “evitar 

todo o tipo de excesso, especialmente o gosto pelos prazeres materiais”. 

Com a passagem do período medieval para a modernidade e a disseminação dos 

ideais iluministas e das revoluções que marcaram o século XVIII, a Igreja Católica e o 

Cristianismo sofrem uma gradativa redução do seu papel central e hegemônico na 

sociedade da época. Transformações como a supremacia da razão e da ciência frente à fé 

e religião, o antropocentrismo versus teocentrismo, a liberdade, o progresso e a inovação 

conquistando o espaço do tradicionalismo e conservadorismo, passam a ser cada vez mais 

frequentes e relevantes. 

 

Os ideais do iluminismo, tais como o progresso, a defesa da liberdade acima de 

tudo, a procura de uma explicação racional para tudo, provocaram a revolução 

intelectual na história do pensamento moderno, no século XVIII. (…) A 

liberdade, o progresso e o Homem eram os temas deste processo desenvolvido 

pelos pensadores da época para corrigir as desigualdades sociais numa tentativa 

de serem garantidos os direitos naturais do indivíduo, tais como a liberdade e a 

livre posse de bens. (…) Nessa linha, um dos maiores pensadores do Iluminismo, 

o francês Voltaire, o qual era crítico da Igreja e do clero, acreditava na existência 

de um Deus na natureza e no homem, passível de ser descoberto através da razão. 

Voltaire defendia a livre expressão e condenava a censura. 5 

                                                           
3 DURKHEIM, E. (1983) apud DE ARAÚJO, Odair José T. (2003: P4) 
4 TOCQUEVILLE, A. (1987) apud DE ARAÚJO, Odair José T. (2003: P4) 
5 MONTEIRO, Dalila et al. (2016:P60) 
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Como consequência dessas transformações sociais e culturais da época, ocorre o 

que muitos autores chamam de “secularização” ou “desencantamento do mundo”, onde 

tem início o processo de declínio da hegemonia e poder da religião, especialmente da 

religião cristã. 

Max Weber6 é um dos importantes sociólogos que utilizou o termo 

“secularização” para se referir a separação do Estado e Igreja fazendo com que a religião 

perdesse o poder e espaço público ocupado durante a Idade Média e passa-se a estar cada 

vez mais limitada à esfera privada.  

 

Quando falamos sobre a história ocidental moderna, a secularização manifesta-se 

na retirada das Igrejas cristãs de áreas que antes estavam sob seu controle ou 

influência: separação da Igreja e do Estado, expropriação das terras da Igreja, ou 

emancipação da educação do poder eclesiástico, por exemplo. Quando falamos 

em cultura e símbolos, todavia, afirmamos implicitamente que a secularização é 

mais que um processo sócio estrutural. Ela afeta a totalidade da vida cultural e da 

ideação e pode ser observada no declínio dos conteúdos religiosos nas artes, na 

filosofia, na literatura e, sobretudo, na ascensão da ciência, como uma perspectiva 

autônoma e inteiramente secular, do mundo. Mais ainda subentende-se aqui que 

a secularização também tem um lado subjetivo. Assim como há uma 

secularização da sociedade e da cultura, também há uma secularização da 

consciência. Isso significa, simplificando, que o Ocidente moderno tem 

produzido um número crescente de indivíduos que encaram o mundo e suas 

próprias vidas sem o recurso às interpretações religiosas.7 

 

A partir da análise weberiana, muitos estudiosos defendem que a religião perdeu 

para a ciência o papel central de explicar a realidade, especialmente após a Revolução 

Industrial e o Iluminismo. Isso não significa o fim da religião, como defendido pelo 

pensamento clássico marxista, mas sim o início de seu declínio8 e a separação das esferas 

entre Estado e Igreja que passam a ter autonomia em seus campos específicos de atuação 

                                                           
6 WEBER apud DE ARAÚJO, Odair José T. (2003: P3) 
7 BERGER, Peter- (1985: P119) apud DE ARAÚJO, Odair José T. (2003: P3)  
8 DE OLIVEIRA, Fabiana Luci (2005: P3) 
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e a competir com outros sistemas de conhecimento9. 

Defensor da vertente weberiana sobre os estudos de sociologia da religião, 

Antônio Flávio Pierucci é um dos principais sociólogos brasileiros que afirma o declínio 

da religião no que tange à importância que tivera enquanto “matriz cultural totalizante” e 

à “capacidade de influenciar de forma relevante a vida social”. Nesse sentido, a religião 

passou então a limitar-se à esfera individual, e reduzir-se a “mais um item do vasto 

mercado de consumo capitalista” e, dessa forma, desmoralizou-se10. 

 

A idéia chave de Pierucci é entender a secularização enquanto a passagem de uma 

situação de monopólio/hegemonia de uma única religião para uma situação de 

pluralismo religioso.11 

 

Assim, o surgimento dessas novas religiosidades (não-tradicionais) se explica 

pelo próprio avanço do processo de secularização, pois são a expressão de um 

declínio geral do compromisso religioso. Esses novos movimentos 

representariam, na visão de Pierucci, tão somente a redução da religião a mais um 

item de consumo, e eles só podem conviver entre si porque a secularização 

continua seguindo seu ritmo.12 

 

Liberdade religiosa implica um grau mínimo de pluralização religiosa; e 

pluralismo religioso não é apenas resultado, mas fator de secularização 

crescente.13 

 

 

 

                                                           
9 DE ARAÚJO, Odair José T. (2003: P8) 
10 DE OLIVEIRA, Fabiana Luci (2005: P6,7) 
11 Idem, P7.  
12  PIERUCCI, Antônio Flávio (1997: P113) apud DE OLIVEIRA, Fabiana Luci (2005: P6) 
13 PIERUCCI, Antônio Flávio (1997).  Disponível em: 

http://www.equiponaya.com.ar/congresos/contenido/religion/11.htm. 
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1.2. Destradicionalização da Religião 

Uma outra corrente de estudiosos dentro do campo da Sociologia da Religião 

defende a ocorrência de um processo de “Destradicionalização da Religião” ao invés do 

declínio ou “Secularização da Religião”, como visto anteriormente. Paul Heelas e Linda 

Woodhead apresentam alguns estudos dentro dessa abordagem na obra Religion in 

Modern Times (2000). 

Segundo Woodhead e Heelas14, a destradicionalização seria um processo de 

transformação da religião ao invés do seu desaparecimento, onde diferentes crenças e 

tradições coexistem, possibilitando processos de “manutenção da tradição, invenção e 

reinvenção (retradicionalização) da tradição, assim como a destradicionalização”. 

Esse processo de destradicionalização envolve, no geral, a internalização da 

autoridade e outras mudanças, como a passagem cultural da transcendência para 

a imanência, da fé para a escolha, de princípios éticos para experiências éticas, 

de avaliações negativas da natureza humana para avaliações positivas; de viver 

em termos do que foi prescrito pela religião a viver sua própria espiritualidade, 

da salvação a partir do caminho da tradição para o clareamento através de rituais 

de escolha individual e, o mais importante, a passagem do olhar para o futuro a 

partir de experiências passadas para o viver a vida aqui e agora.15  

Considerando as religiões tradicionais como as religiões das diferenças, Woodhead 

e Heelas16 defendem que as religiões destradicionalizadas estariam divididas em cinco 

diferentes tipos: 

1) Religiões de Humanidade, que envolvem fatores como o desenvolvimento de 

uma ética de humanidade e a aplicação da razão crítica às verdades anteriormente 

mantidas enquanto sagradas;  

2) Espiritualidades de Vida, que se caracteriza por uma virada para o “self”, uma 

sacralização do eu;  

                                                           
14 WOODHEAD; HEELAS (2000) apud DE OLIVEIRA, Fabiana Luci (2005: P10) 
15 WOODHEAD; HEELAS (2000, P343-344) apud DE OLIVEIRA, Fabiana Luci (2005: P9) 
16 Idem, P9. 
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3) Religiões Individualizadas, que envolve o desenvolvimento da cultura da 

escolha, em que as pessoas inventam sua própria religião “individual”; 

4) Consumismo e Instrumentalização da Religião, em que a virada para o eu é 

regida pela lógica capitalista, utilitarista; 

5) Universalização da Religião, caracterizada pela pluralização, aglutinando o 

que as diversas religiões têm em comum. 

 

Esse processo de destradicionalização da religião possibilitou a abertura para o 

desenvolvimento de novas formas de espiritualidade que buscasse responder aos anseios 

e questionamentos existenciais dos indivíduos modernos, já que as religiões tradicionais 

e mesmo a ciência já não eram suficientes. Assim, de acordo com essa corrente de 

pensamento, tem início um pluralismo religioso/espiritual que alguns autores chamaram 

também de “ressacralização”, “reencantamento do mundo” ou “retorno do sagrado”. 

 A partir do desenvolvimento e expansão das tecnologias de comunicação, o fluxo 

de trocas de informações entre o Ocidente e Oriente se intensificou rapidamente. Isso 

propiciou o que alguns autores, como Campbell17, denominaram de “Orientalização do 

Ocidente”, um processo em que o Ocidente incorpora muitas das práticas espirituais e 

religiosas tradicionais nos países orientais. Em seus estudos, Campbell identifica esse 

processo de orientalização a partir de três tipos de crenças18: 

1. O Neo-Paganismo representando uma volta radical às tradições religiosas que 

o próprio ocidente derrotou, mostrando com isso uma tendência de transformação 

dentro dos próprios valores ocidentais; 

2. O Movimento Nova Era, baseado no individualismo e otimismo, buscando 

recompensas neste mundo; caracterizado pela virada pós-moderna, em que a 

meta-narrativa moderna é substituída por uma meta-narrativa de psico-

espiritualidade; 

3. Movimentos Ambientalistas, que buscam conectar o mundo interno da 

experiência humana com o mundo externo da natureza. 

 

                                                           
17 CAMPBELL (1997) apud DE OLIVEIRA, Fabiana Luci (2005: P8) 
18 Idem, P8. 
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A transição para pós-modernidade representa uma quebra de paradigmas não 

apenas no campo religioso, mas principalmente nos valores e modos de vida em âmbito 

social, político e cultural. A partir de todas as transformações, desde o Iluminismo, 

Revolução Francesa, Revolução Industrial e o recente processo de Globalização até as 

rápidas transformações tecnológicas, a vida pessoal e coletiva dos indivíduos foi 

profundamente impactada. Assim, os antigos e tradicionais modelos de religião foram 

perdendo sua hegemonia para que o campo religioso e espiritual pudesse acompanhar e 

se adaptar às mudanças sociais e culturais, aos diferentes anseios dos indivíduos e aos 

novos modos de vida em sociedade. 

(…) a religião passou a ser concebida como privatizada, individualizada e 

desinstitucionalizada. Efetivamente, a grande cidade foi o lugar onde se começou 

a encontrar menos pessoas com religião, mas simultaneamente, e no quadro da 

recente globalização, maior diversidade religiosa. O individualismo, o 

desenraizamento social e a ausência de um espírito de comunidade, típico de um 

meio social rural, contribuiu para que também fosse na cidade que a privatização 

da religião mais se fizesse sentir.19 

Essas transformações abriram espaço para possibilidades de reinvenção e 

absorção de novos valores e de uma nova ética e moral. Assim, observa-se atualmente a 

coexistência, em uma mesma sociedade, de diferentes religiosidades e formas de 

compreender e praticar a espiritualidade. 

 

Este clima ideológico criado pelos iluministas potenciado pela Revolução Francesa 

parece estar a (re)emergir na cultura ocidental, em plena pós-modernidade, à luz 

de ideais reconfigurados na espiritualidade, na noção de unidade, de religação com 

o cosmos, dos quais falam diversos autores como Boff, Giddens e outros.20 

 

O avanço dos meios de comunicação permitiu ao mundo ocidental acessar o 

universo oriental, marcadamente místico e pitoresco. Tradições e filosofias do 

                                                           
19 VILAÇA, Helena (2017: P14) 
20 MONTEIRO, Dalila et al. (2016: P60) 
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budismo, hinduísmo, xamanismo, druidismo, yôga, hermetismo e tantas outras 

saltaram aos olhos dos novos consumidores, que enxergaram, nestes 

conhecimentos, uma possibilidade de ressignificarem sua existência. A 

humanidade dá início, pois, a uma tentativa de ressacralizar a vida, construindo 

uma nova verdade a partir do subjetivismo religioso. Neste contexto surge o 

movimento intitulado Nova Era, um reencantamento do mundo que se dá, em 

grande parte, através do mercado de consumo21. 

                                                           
21 BIRCHAL, Fabiano F. S. (2006: P99) 
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Capítulo 2 – New Age e Espiritualidade da Nova Era 

O presente capítulo apresentará uma contextualização dos movimentos New Age e 

do desenvolvimento da chamada “Espiritualidade da Nova Era”. Para isso, será feito um 

breve percurso histórico a partir do surgimento desses movimentos em um contexto 

global, tendo como ponto de chegada o contexto brasileiro.  

Além disso, com o intuito de traçar um percurso que considere mais as 

convergências e pontos de interseção do que as divergências, dentro desse ambiente de 

pluralidade intrínseco à Nova Era, serão apresentados alguns dos princípios e crenças 

comuns a grande parte dos indivíduos e grupos inseridos nesse abrangente campo. 

 

2.1. Contextualização Histórica dos Movimentos New Age 

Pesquisadores e estudiosos dos movimentos New Age (Nova Era) são unânimes 

quando se trata da dificuldade de delimitar e definir esse fenómeno de forma objetiva, 

pragmática e temporal. Isso porque a espiritualidade da Nova Era ou a chamada New Age 

não se enquadra facilmente em “caixas” previamente definidas, justamente por terem 

surgido como uma busca por sentido fora dessas “caixas” e rótulos religiosos, culturais e 

sociais onde a maioria das religiões teve seu lugar e fronteiras minimamente demarcadas 

ao longo da história. A New Age é considerada um movimento, com múltiplas nuances, 

dentro do campo da espiritualidade e desvinculado do conceito de religião. Nesse sentido, 

surge em contraste com as religiões e doutrinas tradicionais ao mesmo tempo que também 

absorve e é influenciada por crenças, práticas e elementos de algumas dessas religiões, 

especialmente as orientais. 

A Nova Era ou New Age também costuma ser frequentemente associada à Era de 

Aquário (Age of Aquarius), que se relaciona com os movimentos de rotação do planeta 

Terra e da sua passagem pelas 12 constelações do Zodíaco ao longo do tempo, de acordo 

com estudos astronômicos e astrológicos. Assim sendo, passaríamos por períodos de 

transição planetária entre eras astrológicas a cada 2000 anos, em média. Essas transições 

teriam grande impacto no modo de vida e nas transformações de consciência individuais 
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e coletivas dos habitantes do planeta. Segundo essas teorias, o século XXI seria marcado 

pelo período de transição planetária entre a Era de Peixes, que teve início no ano I depois 

de Cristo, e a Era de Aquário, marcada por grandes transformações sociais e tecnológicas, 

comunicação rápida, lutas por liberdade e contra o autoritarismo, além de um caráter 

futurista e de buscas pelo bem-estar coletivo22.  

Apesar de haver divergências entre os autores e pesquisadores no que se refere ao 

ponto de partida e surgimento do movimento New Age, há uma prevalência das teorias 

que apontam que esse fenómeno teve seus primeiros indícios no século XX, entre os anos 

1960 e 1970, nos Estados Unidos e Europa Ocidental.  

Grande parte dos estudos sobre o New Age defendem que ele surge impulsionado 

pela influência dos movimentos da contracultura que decorreram durante os anos 60 no 

contexto norte-americano e europeu e das práticas ocultistas e teosóficas em evidência 

na Europa durante esse período.  

“Para Magnani (2000) o movimento NA possui suas raízes nas práticas ocultistas 

européias, rearranjadas juntamente com o transcedentalismo americano do século 

XIX, e na teosofia desenvolvida por Helena Blavastsky, Henry S. Olcott e Annie 

Besant. Com o advento do movimento de contracultura e o conseqüente aumento 

do fluxo entre Oriente e Ocidente, com a “invasão dos gurus” no mundo 

ocidental, juntamente com suas filosofias orientais, ou de inspiração oriental, o 

movimento toma feições mais claras, que se delineiam ainda mais com a 

infiltração dos discursos científicos (ou pseudocientífico como colocam alguns), 

tendo como um dos marcos a publicação de O Tao da Física (1974), de Fritjof 

Capra.”23 

 

“Some authors contend that New Age is simply another manifestation of an occult 

tradition that reaches back several centuries in “Western” culture, a majority of 

scholars contends that New Age has emerged in the aftermath of the 1960s 

                                                           
22 SUPER INTERESSANTE. O que é a Era de Aquário?. Disponível em: 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-a-era-de-aquario. Acesso em: 05/07/2019. 

WIKIPÉDIA. New age. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/New_age. Acesso em: 05/07/2019. 
23 OLIVEIRA, Amurabi P. (2009: P34)  
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counterculture, and a third group of authors considers the human potential 

movement as the forerunner of New Age.”24 

 

Apesar das influências de movimentos como a contracultura, ocultismo e demais 

fenómenos culturais, sociais, místicos, metafísicos e religiosos que estavam presentes na 

época, o movimento New Age não deve ser caracterizado ou definido como sendo parte 

dessas ideologias precedentes, pois surge com distinções relevantes quanto às crenças, 

objetivos dos participantes e práticas espirituais que serão vistas ao longo do presente 

trabalho. 

 

More cautious scholars consider the “New Age movement (…) a subculture that 

overlaps with the traditional occult, but is somewhat distinct from it” (Stark & 

Bainbridge 1997: 113) or contend merely that the “movement emerged out of a 

preexisting occult-metaphysical subculture that — especially in such institutional 

embodiments as the Theosophical Society, New Thought churches, traditional 

Spiritualist denominations — was affected by, but was never completely 

absorbed into the New Age”.25 

 

Com o início das primeiras teorias, práticas e estudos a serem desenvolvidos a partir 

da década de 60, o movimento New Age passa a apresentar características um pouco mais 

delineadas e coletivamente compartilhadas apenas após os anos 1970, espalhando-se 

gradativamente pelas décadas seguintes até a chegada do século XXI.  

 

Hanegraaff (1996:97) in his meticulous exploration of the historical limits of New 

Age then concludes that only “by the later 1970s” New Age became conscious of 

itself as a more or less unified movement, read: acquired a collective identity. 26 

 

                                                           
24 KONIG, Thomas (2000: P114) 
25 Idem P115 
26 Idem P117 
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2.2. Movimentos New Age ou Nova Era: Uma Tentativa de Definição 

Como já mencionado anteriormente e defendido por muitos autores, o movimento 

New Age (Nova Era) apresenta uma dificuldade intrínseca à sua definição ou delimitação 

objetiva de seu campo e práticas. Assim, como defende De La Torre, tendo em 

consideração o caráter abrangente da Nova Era, muitas vezes se torna mais fácil enfatizar 

o que esse movimento não é, em essência: não é uma religião, não possui textos sagrados, 

líderes ou organização formal27. 

 

Há uma grande dificuldade em se apresentar uma definição, mesmo que 

instrumental, da Nova Era, pois o movimento – também chamado de Era de 

Aquário – é caracterizado justamente por sua heterogeneidade. A própria 

categorização do fenômeno como religião é bastante complexa. Alguns autores 

preferem defini-lo como uma “nova consciência religiosa”, uma espiritualidade 

sem religião, uma forma alternativa de se relacionar com o transcendente. A ideia 

norteadora do movimento é a de que se aproxima o momento em que o homem 

irá se reconciliar consigo mesmo depois de séculos de materialismo e alienação. 

A Nova Era seria, então, a manifestação mais contundente dessas espiritualidades 

nascidas em um contexto de declínio da tradição.28  

 

 Se por um lado as características muitas vezes abrangentes, subjetivas, 

heterogêneas e diversificadas do movimento New Age tornam o seu estudo conceitual um 

tanto quanto desafiador, por outro lado, é exatamente nessas características que esse 

movimento apresenta suas maiores diferenças e potencialidades frente aos demais 

movimentos e práticas religiosas. Pois, é justamente essa “abertura”, diversidade e 

fronteiras difusas que proporcionam uma liberdade, autonomia e independência para seus 

adeptos e seguidores de forma nunca antes vista nas religiões tradicionais. 

 

 

                                                           
27 R. de la TORRE, 2013 apud GUIERRIERO (2016: P17). 
28 RÜDIGER, 1996 apud CAMPANELLA, Bruno; CASTELLANO, Mayka (2015: P176) 
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Houtman e Aupers (2007) definem o fenómeno «New Age» como uma 

espiritualidade pós-Cristã que conjuga múltiplas tradições, estilos e ideias num 

pacote idiossincrático. Em termos espirituais, o movimento tem sido apontado 

como uma religião faça você mesmo, escolha e misture, um supermercado 

espiritual ou um consumo religioso à la carte. Este caráter fragmentário é também 

descrito pelos seus defensores, mas percecionado de forma positiva, defendendo 

que a New Age está aberta à diversidade e que oferece a possibilidade sem 

precedentes de escolha e liberdade individuais, sem o dogmatismo e 

autoritarismo das igrejas Cristãs.29 

 

Muitas são as definições que tentam explicar o que é de fato o movimento New Age 

e as características principais dessa espiritualidade da Nova Era. Dentre as várias 

possíveis, utilizaremos aqui o conceito de que o New Age é um movimento amplo e 

múltiplo constituído por práticas, crenças e novas espiritualidades em interconexão 

segundo novas formas de organização, visando uma transformação pessoal e planetária. 

Organiza-se em torno dos valores de contracultura, de uma nova “espiritualidade” e uma 

nova ‘consciência universal’30. 

Apesar da multiplicidade intrínseca ao movimento New Age, alguns valores, 

conceitos princípios e práticas são comuns a grande parte dos grupos e participantes desse 

movimento. E é a partir desses pontos de interseção que vem sendo construído um sentido 

de identidade e identificação coletiva com essa espiritualidade da Nova Era. 

 

“Mesmo sendo o movimento da Nova Era uma espiritualidade dispersa cuja forma 

de relacionar-se com o sagrado é estritamente pessoal e não institucional, opera 

como um sistema de redes informais cujos simpatizantes compartilham utopias 

universais que poderiam ser obtidas mediante a transformação dos indivíduos.”31 

 

                                                           
29 HOUTMAN & AUPERS, 2007 apud AZEVEDO, Rita Vanessa (2016: P13) 
30 BISHOP, Elsa (2007) apud MONTEIRO, Dalila (2016: P20) 
31 DE LA TORRE, R.  apud GUERRIERO (2016: 16) 
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2.3. Princípios, Crenças e Valores da Nova Era 

Conforme exposto anteriormente, os movimentos New Age não contam 

necessariamente com textos sagrados com diretrizes a serem seguidas pelos adeptos, 

obrigações pré-estabelecidas ou líderes religiosos indicando como viver a vida de acordo 

com os princípios de uma determinada religião. Apesar disso, a maior parte dos 

seguidores e praticantes dessa espiritualidade da Nova Era compartilham princípios, 

crenças e valores bastante característicos desses movimentos.  

Assim, alguns conceitos norteadores atuam como pano de fundo e perpassam quase 

que todas as técnicas, práticas, terapias e atividades da Nova Era, se apresentando como 

centrais para compreender e se inserir verdadeiramente dentro desses movimentos. 

 De uma forma geral, uma das ideias norteadoras do movimento é a de que somos 

todos seres espirituais, vivendo uma experiência humana32 e material, e que estamos aqui 

para aprender, nos desenvolver e evoluir espiritualmente e como seres humanos através 

das vivências, desafios e aprendizados ao longo da nossa vida. Nesse sentido, a maior 

parte, senão todas as práticas, atividades, terapias e aprofundamentos oferecidos dentro 

do contexto dessa nova espiritualidade têm como intuito principal promover o 

crescimento, evolução e desenvolvimento pessoal e espiritual dos indivíduos para que, 

como consequência, seja possível alcançar novos níveis de consciência e evolução 

enquanto humanidade, de forma individual e coletiva. Essa visão otimista de que a 

mudança e expansão do nível de consciência individual e coletivo conduzirá o planeta 

para um novo estágio de evolução e bem-estar, é a base das crenças sobre o início de uma 

Nova Era33 ou Era de Aquário. 

 

(…) a partir desse raciocínio estaríamos deixando a era de peixes – que marcou 

o predomínio do cristianismo e marcou o estilo de vida ocidental – e ingressando 

na Era de Aquário, que é tida, “... como a era cujo elemento é o Ar e cujos planetas 

governantes são Saturno e Urano” (Terrin,1996,p.15). Essa mudança acontece 

                                                           
32 CHARDIN, Pierre Teilhard.  
33 GUERRIERO, Silas et al. (2016: P26). 
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pois o sol atrasa o ponto da primavera em 51 segundos por ano e a cada 2500 

anos a primavera se inicia em outro signo. No caso contemporâneo, a primavera 

deixaria de iniciar em peixes, para iniciar em aquário. A precessão do ponto 

vernal no signo de Aquário representaria e permitiria uma série de 

transformações, provocando aquele sentimento de mudança nos adeptos da nova 

era (…)34. 

Above all, the activities of the milieu provide the opportunity for participants to 

‘grow’: to move beyond those ‘barriers’, ‘blocks’, ‘patterns’ or ‘habits’ 

associated with ‘dis-ease’ by making new connections. So whether dis-ease has 

to do with the bad habits of the body (…), emotional blockages or dysfunction 

(…), or problems in relationships at home or at work (…), the important is to 

move on or ‘grow’ by linking up more holistically with other aspects of life – in 

particular with the spiritual dimension.35 

Perfection can be found only by moving beyond the socialized self – widely 

known as the ‘ego’ but also as the ‘lower self’, ‘intellect’ or the ‘mind’ – thereby 

encountering a new realm of being. It is what we are by nature. Indeed, the most 

pervasive and significant aspect of the lingua franca of the New Age is that the 

person is, in essence, spiritual. To experience the ‘Self’ itself is to experience 

‘inner spirituality’.The inner realm, and the inner realm alone, is held to serve as 

the source of authentic vitality, creativity, love, tranquility, wisdom, power, 

authority and all those other qualities which are held to comprise the perfect life 

(Heelas, 1996: 19, his emphasis, DH/SA).36 

 

Para uma melhor compreensão desse movimento múltiplo e abrangente, a partir de 

pesquisas, estudos e diferentes leituras, serão apresentadas algumas das principais crenças 

e valores que caracterizam e servem como pontos de interseção ou denominadores 

comuns entre grande parte dos praticantes da espiritualidade da Nova Era. Entretanto, é 

importante frisar alguns pontos, como o fato de que não se trata de um conjunto de 

                                                           
34 AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010:P188) 
35 HEELAS, Paul & WOODHEAD, Linda (2005: P26) 
36 AUPERS, Stef & HOUTMAN, Dick (2005: P6) 
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dogmas rígidos e institucionalmente estabelecido, podendo ser bastante variável, dada as 

características do movimento37. Ademais, participantes desses movimentos não precisam 

necessariamente concordar ou acreditar em todos esses princípios e valores, assim como 

indivíduos que compartilhem dessas crenças também não serão inevitavelmente parte 

dessa espiritualidade da Nova Era. 

 

“(…) we can identify New Age as encompassing − the belief in an evolutionary 

cultural transformation of society; − a preference for eclecticism; − an emphasis 

on individualism; − the adaptation of Eastern religious beliefs such as religious 

monism; − an emphasis on spirituality and mysticism; − attempts to achieve 

harmony with nature; − a belief in supernatural phenomena and extraterrestrial 

life; − a reliance on alternative health practices. Channeling, astrology, 

numerology, meditation, neo-paganism, devotion to angels, aromatherapy, faith 

healing, herbal medicine, acupuncture, massage therapies, dietary regimes, 

hypnosis, anthroposophy/theosophy, Sufism are examples for New Age beliefs 

and practices. These examples neither jointly define New Age, nor does the 

exercise of any of these practices suffice to characterize a person or organization 

as New Age. But on the whole most New Agers do embrace several of these 

practices and beliefs. Some readers might object that these circumscriptions of 

New Age is very ambiguous. They are right. The reason for this ambiguity is that 

New Age constitutes an empirical event, not a sociological concept.”38 

 

 Nesse sentido, os princípios e crenças apresentados servirão como um panorama 

geral das principais mudanças para essa nova configuração de espiritualidade, sugerindo 

quais seriam as visões de mundo pela qual os integrantes desse movimento entendem e 

vivenciam a realidade e suas vidas, de forma individual e coletiva. 

 

 

                                                           
37 GUERRIERO, Silas et al. (2016: P24). 
38 KÖNIG,Thomas, (2000: P15) 
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 Seres humanos são seres espirituais e possuem uma alma que é uma fagulha 

divina da Criação/Deus39. 

 Crença em um Deus ou Deusa, que pode ter diferentes nomes, mas é visto como 

uma energia universal criadora de tudo, que não pune, respeita o livre arbítrio 

de cada indivíduo e ama incondicionalmente a sua criação. Acredita-se ainda 

que partindo da crença bíblica de que o “homem é imagem e semelhança de 

Deus”, todos os seres humanos possuem essa divindade dentro de si mesmo, 

sendo também deuses. 

 Unidade com o todo ou Holismo40, onde todos os seres estão energeticamente 

e espiritualmente interligados e unidos entre si e com Deus ou o Cosmos. 

“Todos somos Um”. 

 Crença em energia41 material/física e espiritual, vibração energética, centros 

de energia no corpo humano (chakras) e em locais específicos do planeta 

(vórtex). 

 Reencarnação da alma como um processo de evolução e aprendizado atrelado 

a um processo cármico e espiritual, fazendo da morte apenas uma transição para 

outros planos. 

 Todos os seres possuem uma missão de alma e um propósito de vida que 

abrange os aprendizados, acordos espirituais, desafios, dons e etapas que devem 

ser realizadas ao longo da jornada individual de cada um. 

 Ligação entre corpo-mente-alma onde o ser é observado como um todo 

complexo, considerando a interdependência entre esses aspetos. Assim, o que 

se faz ao corpo físico ou os pensamentos e sentimentos frequentes, por exemplo, 

                                                           
39 Idem, P25. 
40 Idem 
41 Idem 
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tem a capacidade de interferir no bem-estar físico, mental e espiritual dos 

indivíduos. 

 Evolução espiritual e expansão do nível de consciência42 como resultados de 

sentimentos, atos, aprendizados, curas, superação de desafios, transformações 

internas e reencarnações. Crença de que os seres humanos estão em diferentes 

estágios evolutivos e níveis de consciência e, dessa forma, cada um 

experiencia a vida a partir desse contexto único e individual. 

 Livre arbítrio como uma das mais importantes leis universais que deve ser 

respeitada por todos os seres e que defende a supremacia da liberdade de 

escolha de cada indivíduo de acordo com o seu nível de consciência.   

 Autorresponsabilidade como a crença de que tudo o que acontece na vida de 

um indivíduo é responsabilidade dele e que, de alguma forma, situações, 

pessoas e desafios são atraídos por afinidade energética e vibracional, para 

aprendizados e de acordo com o nível de consciência de cada um. 

  Crença nas leis universais como regentes da vida de todos os seres do planeta, 

a partir de fundamentos espirituais e metafísicos. Algumas delas são: lei do livre 

arbítrio, lei da atração, lei da causa e efeito, lei da unidade, lei da dualidade, 

entre outras.43 

 Multidimensionalidade ou crença na existência de planos e dimensões 

espirituais paralelas, bem como em seres multidimensionais, mestres 

ascencionados44, guias, espíritos, extraterrestres, anjos, elementais, entre 

outros. 

                                                           
42 Idem 
43 RANGEL, Silvana (2015) 
44 “Termo esotérico que define um grupo de seres que alcançaram grande evolução espiritual, após 

diversas encarnações como seres humanos”. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre_ascensionado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre_ascensionado
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 Espiritualidade e Ciência como colaborativas, harmônicas e 

complementares, principalmente ao considerar e ter como base estudos e teorias 

advindos da Física e Mecânica Quântica, metafísica, entre outros. 

 Respeito, reverência, conexão e simbiose com a natureza e todos os seus 

elementos, compreendendo-os como fonte de sabedoria e potencial curativo. 

 Busca pelo equilíbrio da energia feminina e masculina (Yin-Yang), 

respeitando a importância de cada uma. 

 Crença no Sagrado Feminino e em divindades femininas anteriores às religiões 

patriarcais tradicionais. 

 Ações, escolhas e decisões guiadas pela intuição e por insights, fora de padrões 

unicamente racionais, lógicos e analíticos45. 

 Crença na sincronicidades e sinais do universo ao invés de coincidência e 

acasos. 

 Força do Pensamento, seja ele positivo ou negativo, como capaz de influenciar 

ou determinar os acontecimentos.  

 Relativismo que considera que as dualidades, como bem e mal, certo e errado, 

sorte e azar, entre outras, são ilusórias sendo julgadas pela mente racional a 

partir de um ponto de vista fragmentado e limitado46. Assim, nada seria 

verdadeiramente bom ou mau, certo ou errado, mas sim relativo, podendo ter 

seu significado alterado de acordo com a perspetiva e o nível de consciência do 

observador.  

 

                                                           
45 GUIERRIERO, Silas et al. (2016: P25). 
46 Idem 
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2.4. Principais Práticas Espirituais da Nova Era

 Yoga 

 Meditação 

 Astrologia 

 Terapias com cristais 

 Numerologia 

 Aromaterapia 

 Tarô 

 Fitoterapia e cura com as plantas 

 Reiki 

 Xamanismo 

 Canalizações 

 Leituras de aura 

 Radiestesia 

 Constelações Familiares 

 Thetahealing 

 Barras de Access 

 Consulta dos Registos Akáshicos 

 Florais de Bach 

 Massagens terapêuticas 

 Tratamentos Ayurvédicos 

 Sagrado Feminino e Culto à Deusa 

 Wicca 

 Uso da Ayahuasca / Santo Daime 

 Seminários, cursos e retiros espirituais 
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2.5. Espiritualidade da Nova Era no contexto brasileiro 

Sendo o objeto de estudo desse trabalho o Natural Vibe, um movimento brasileiro de 

espiritualidade da Nova Era, torna-se relevante contextualizar o surgimento dessa 

espiritualidade no Brasil. 

Um pouco diferente do que aconteceu na Europa e Estados Unidos, os movimentos 

New Age no Brasil tiveram um desenvolvimento mais tardio devido ao marcante período 

político e social pelo qual o país passou entre as décadas de 1960 e 1980. Nesse período, 

onde os movimentos New Age ganhavam relevância no contexto internacional, o Brasil 

atravessava uma ditadura militar que durou mais de 20 anos. Apesar do surgimento de 

diversos grupos e movimentos de resistência e contracultura, o objetivo principal da 

juventude e de grupos socialmente engajados na época era o combate ao regime militar e a 

busca pela democracia. Entretanto, assim como nos demais países, a contracultura também 

serviu como um terreno fértil para o desenvolvimento dos movimentos relacionados à Nova 

Era no Brasil. 

 

A contestação foi a tônica para o que se convencionou chamar contracultura. 

Enquanto os alternativos norte-americanos questionavam o american way of life e 

a guerra do Vietnam, no Brasil as manifestações alternativas ocorriam em reação 

ao padrão oficial de cultura que o binômio Estado-indústria quis determinar como 

mais adequado. (…) 

O panorama político e cultural do Brasil dos anos 1960/1970 apresentava-se como 

um período de questionamentos da ordem vigente, de busca por alternativas e 

também por mudanças. Assim, ocorreram vários manifestos, tanto políticos como 

culturais. 47 

 

Com a transição para o regime democrático a partir de 1985, a efervescência dos 

movimentos de contracultura e a oposição ao conservadorismo, as buscas pessoais e 

coletivas por uma novo sentido e uma nova forma de viver a vida se ampliam e o os 

movimentos característicos da Nova Era se proliferam. 

                                                           
47 TAVARES, Fátima Regina et al. (2010: P182) 
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A partir dos anos 1980 e 1990 há efetivamente a difusão dos temas alternativos à 

sociedade ocidental moderna: procura por práticas místicas e médicas orientais, 

movimentos ambientalistas, práticas xamânicas indígenas americanas, ioga, busca 

de estados alterados de consciência através do êxtase religioso, da música e das 

drogas, entre outros. Esta consolidação do movimento pode ser pensada como uma 

rede (TAVARES, 1998) marcada por porosidades, em que se observam tanto a 

disseminação dos hibridismos, como do processo de purificação, que busca 

construir modelos de autoridade assemelhados aos da ciência. Esta emergência tem 

como característica principal as novas combinações e os sincretismos.48 

O questionamento e a tentativa de rutura com diversos elementos conservadores e 

tradicionais da sociedade brasileira na época atingem não apenas as esferas políticas, 

sociais e culturais como também impactam o campo religioso. Assim, surgem muitas 

contestações e transformações na maneira como as pessoas relacionavam fé, 

espiritualidade, religião e suas respetivas práticas. Nesse contexto, as religiões e dogmas 

tradicionais, principalmente o catolicismo, religião predominante no Brasil, são impactadas 

e perdem seguidores ao passo que novas e múltiplas possibilidades de práticas e crenças 

espirituais vão surgindo. 

Nesse período torna-se mais claro o declínio das religiões tradicionais, em especial 

do catolicismo, havendo uma crescente busca por novas alternativas religiosas. 

Nesse contexto afirma Guerra:  

É a diminuição do peso da tradição, associada à modernização da sociedade, 

inclusive em termos de religião, que permite uma ‘desregulação’ do mercado 

religioso nacional, resultando numa crise da posição de monopólio ocupada 

anteriormente pelo catolicismo – que não era legal, oficial, mas que funcionava 

como se fosse –, permitindo a abertura para a ‘entrada’ de outras 

firmas/organizações ou de forma, de propostas de religiosidade na competição pela 

preferência dos indivíduos.49 

 

                                                           
48 Idem, (P186,187) 
49 OLIVEIRA, Amurabi P. (2009: P36) 
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No que tange à espiritualidade da Nova Era no contexto brasileiro, diversos autores 

enfatizam ainda as características peculiares das origens e formação social, histórica e 

religiosa do Brasil e seus impactos na construção dessa espiritualidade. 

A cultura e história brasileira possuem em sua base as fortes influências indígenas, 

africanas e europeias que deixaram suas marcas em todo o processo de formação do Brasil. 

A miscigenação observada na constituição do povo brasileiro pode ser analisada também 

dentro do contexto religioso que surge como resultado de um caldeirão de misturas 

originário principalmente do período de colonização do Brasil, a partir de 1500. Misturas 

essas que abrangem as religiões africanas, trazidas pelos negros escravizados e ainda os 

seus desdobramentos através das religiões afro brasileiras; o catolicismo trazido pelos 

portugueses; e as religiões e influências indígenas dos povos que já habitavam essas terras 

antes da colonização. 

Dessa forma, uma das características marcantes da religiosidade no Brasil é o 

sincretismo, que em muitos casos foi utilizado como forma de garantir a sobrevivência de 

cultos e crenças religiosas de um povo dentro de uma sociedade intolerante ao qual não 

faziam parte. Um dos principais exemplos é o caso dos negros africanos escravizados no 

Brasil que utilizavam nomes de santidades católicas para esconder o culto às divindades 

africanas que faziam parte das religiões dos seus locais de origem. 

Trata-se, portanto, de um país em cuja gênese encontramos, desde o início, um 

forte viés místico-esotérico fortemente alimentado pelo misticismo cristão. Com 

efeito, já nos primórdios da colonização do Brasil, no primeiro século, aflora um 

fenômeno conhecido como “santidades”, no qual se mesclavam elementos de 

práticas indígenas e católicas. (…) Reportando-nos a Andrade (2002), para quem 

o ethos religioso brasileiro não se encontraria no catolicismo, e sim no sincretismo, 

iríamos além, afirmando que a constituição histórico-cultural do Brasil de 

influência católica, evidencia uma forte “inclinação” à religiosidade de tipo 

místico-sincrética. (…) Nesse sentido, falamos não apenas de um sincretismo entre 

elementos oriundos do catolicismo, das matrizes africana e indígena, mas de um 

catolicismo suis generis, místico. 50 

                                                           
50 Idem (P32, 33) 
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Capítulo 3 – O papel central do Feminino na Espiritualidade da 

Nova Era 

3.1. A Participação e Engajamento das Mulheres nos Movimentos New Age 

Uma breve análise na proporção de homens e mulheres engajados em movimentos, 

cursos, comunidades online e consumo de produtos e serviços relacionados à 

espiritualidade e temáticas da Nova Era é suficiente para concluir como as mulheres são 

maioria absoluta em quase todos esses espaços e contextos.  

O que inicialmente pode aparentar apenas uma grande coincidência ou uma 

oportunidade para pré julgarem e deslegitimarem esses movimentos como “coisa de 

mulher” (cabendo aqui todo o tipo de problematização quanto à utilização pejorativa desses 

termos), quando analisado através de um viés histórico, social e cultural, essa majoritária 

participação das mulheres apresenta significados e raízes bastante relevantes e profundas. 

A forte presença e papel muitas vezes central das mulheres no contexto da 

Espiritualidade na Nova Era pode ser observada desde os princípios dos movimentos New 

Age, principalmente nos Estados Unidos e Europa. A partir das décadas de 1960 e 1970, 

onde inúmeras revoluções e manifestações se espalharam no cenário mundial, teve início 

também a 2º Onda Feminista, com a igualdade de gênero como reivindicação central51.  

(…) the growing individualization, which has taken place since the 1960s, has 

different impacts on women and men. Beck and Beck-Gernsheim (2002) argue that 

it constitutes a much greater change for women than for men because it involves 

an entire change of “framework.” By the 19th century in industrial societies, men 

would routinely enter the public sphere of paid employment, strive and seek to 

achieve within it, whereas women were confined to the domestic sphere where, as 

wives, mothers, servants, or piece workers, they would care for others. The shift to 

a postindustrial context since the 1960s has therefore meant that women have had 

                                                           
51 JUSTIFICANDO. Segunda onda feminista: desigualdade, discriminação e política das mulheres. 

Disponível em: http://www.justificando.com/2017/09/14/segunda-onda-feminista-desigualdades-culturais-

discriminacao-e-politicas-das-mulheres/. Acesso em: 11 jul. 2019. 
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to negotiate a whole new mode of selfhood, while men have merely had to intensify 

existing modes of masculinity. The impact on women is also complicated by the 

fact that for them individualization is qualified or contradicted by continuing ties 

to traditional roles of domestic care. Trapped in a “stalled gender revolution” 

(Hochschild 2003), women—particularly middle-class women—in contemporary 

Western societies are forced to negotiate two different modes of selfhood: the 

feminized, immanent “self for others” and the masculinized, transcendent “self for 

itself.”52 

 

Esse contexto social e histórico impulsionou a busca das mulheres não só por 

reconhecimento e direitos na esfera pública, mas também fez com que muitos 

questionamentos surgissem dentro da esfera privada e em âmbito íntimo e pessoal, fazendo 

despertar o interesse dessas mulheres por questões mais subjetivas, relativas as suas 

verdadeiras identidades e noções de self desassociadas da família, dos maridos e da vida 

doméstica. Nesse sentido, as religiões tradicionais também já não eram suficientes para 

responder a esses questionamentos já que, em sua maioria, também sacralizavam a família, 

o papel da mulher como cuidadora, romantizando o autossacrifício feminino como parte 

do processo de ser doadora, mãe e esposa.  

Some scholars think that New Age is particularly attractive for women, since its 

ideology does not marginalize women’s beliefs (Feher 1992a: 187; Robbins 1988: 

195). It is true that “much of [the New Age] spiritualist revival has taken 

specifically feminist slant. Feminist caucuses and critique of sexist language, male 

conceptions of deity, and the women’s exclusion from leadership have proliferated 

within traditional Judeo-Christian religions. Outside such institutions, feminists are 

constructing what they term a ‘post patriarchal’ spirituality that builds on holistic 

spiritual tradition, emphasizes the ‘intrinsic unity of all forms of being,’ and 

includes ‘women’s spirituality, Goddess spirituality, Wicca, Native American 

spirituality, Taoism, Buddhism, Sufism, and yoga.’” (Whittier 1995: 177f)53 

                                                           
52 SOINTU & WOODHEAD (2008: P271) 
53 KÖNIG, Thomas (2000: P147)  
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Dessa forma, as participações das mulheres nos movimentos de espiritualidade New 

Age começaram a crescer significativamente e esses movimentos passam a ser vistos 

também como uma forma de reivindicação, de “luta”, mas utilizando “armas” subjetivas 

de transformações internas antes de serem propagadas externamente. Autoras como Karlyn 

Crowley54, por exemplo, aborda esse engajamento e ressalta ainda o fato de inicialmente a 

participação nesses movimentos ter sido essencialmente de mulheres brancas. 

Women have played an increasingly public role in alternative religions, spiritualism, 

and occultism in the United States—all practices that continue currently, though 

under different names. Clearly these spiritual practices hold a specific allure for 

women, who are drawn in record numbers to the “New Age.” But why? When one 

female practitioner says about her New Age beliefs, “It’s power without the anger,” 

what “power” does it provide that feminism does not? (…) Furthermore, in what 

ways is the New Age movement a continuation of earlier American religious and 

cultural “Awakenings,” and, more particularly, why is it that white women are the 

leading figures and consumers of New Age culture and spirituality? 55 

 

Com a crescente valorização dos ideais feministas de liberdade e igualdade de género, 

a dimensão muitas vezes conservadora e dogmática das religiões mais tradicionais é percebida 

como incompatível com os anseios por liberdade e representatividade das mulheres nas 

sociedades modernas e pós-modernas. Assim, para muitas dessas mulheres, a religião passa a 

ser um impedimento para sua libertação e valorização social e política, assumindo uma 

dimensão opressiva em muitas esferas. 

Nesse sentido, a diversificação do papel da mulher na sociedade, as novas aspirações 

e possibilidades sociais e profissionais que surgem fora da esfera doméstica impactaram e 

impulsionaram as transformações pelas quais a Igreja e algumas religiões tradicionais vêm 

passando ao longo dos tempos. Isso deve-se, dentre outros motivos, ao fato de muitas dessas 

mulheres passarem a enxergar as doutrinas e crenças alimentadas pela Igreja e, principalmente 

pelo Cristianismo, como incompatíveis com seus anseios por valorização, liberdade, 

                                                           
54 CROWLEY, Karlyn. (2011: P2) “Feminism's New Age: Gender, Appropriation, and the Afterlife of 

Essentialism”.  
55 CROWLEY, Karlyn (2011: P2). 



 

 

41 

independência e desidentificação do papel exclusivo de esposa, mãe e doadora incondicional. 

Após se sentirem cada vez menos representadas dentro de instituições religiosas mais 

conservadoras, esse afastamento feminino das religiões tradicionais se intensifica ao mesmo 

tempo que ganham força as práticas dentro do universo das espiritualidades holísticas. Essas 

novas espiritualidades trouxeram possibilidades para que as mulheres pudessem cultivar o 

aspeto religioso-espiritual em suas vidas a partir de uma esfera mais individual e privada, sem 

precisar abrir mão das suas causas políticas e sociais relacionadas principalmente com o 

feminino. E, conforme apresenta a pesquisadora Kristin Aune (2015) é nesse meio das 

espiritualidades holísticas que as identidades feministas e religiosas-espirituais podem enfim 

serem alinhadas56.  

(…) most of them felt that institutional religion was implicated in, and even caused, 

women’s subordination. In relation to secularization, feminism appears to have led 

some participants away from the church, and many felt that religious institutions fail 

to respect women’s experiences.57 
 

(…) holistic spiritualities align with traditional spheres and representations of 

femininity, while simultaneously supporting and encouraging a move away from 

selfless to expressive selfhood. By endorsing and sanctioning “living life for others” 

and “living life for oneself,” holistic spiritualities offer a way of negotiating dilemmas 

of selfhood that face many women – and some men – in late modern contexts.58 

 

Heelas & Woodhead (2005), a partir de pesquisas e investigações durante a condução 

do Projeto Kendal na Inglaterra, trouxeram outras pistas para explicar essa forte participação 

das mulheres nos movimentos e práticas de espiritualidade relacionadas com a Nova Era.   

 

According to our questionnaire survey, 80 per cent of those active in the holistic 

milieu of Kendal and environs are female; 78 per cent of groups are led or facilitated 

by women; 80 per cent of one-to-one practitioners are women. The conclusion is 

obvious: much of the growth of associational, holistic spiritualities of life is due to 

fact that women have decided to participate.59 

                                                           
56 AUNE, K. (2015: P8) 
57 AUNE, K. (2015: P26) 
58 SOINTU & WOODHEAD (2008, P:259) apud AUNE, K. (2015: P7)  
59 HEELAS, P. & WOODHEAD, L. (2005: P94) 
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Para tentar explicar essa diferença na proporção do género dos participantes desses 

movimentos, os autores enfatizam primeiramente a natureza intrinsecamente relacional que 

as práticas holísticas e espirituais possuem, concluindo através da pesquisa em Kendal que 

mais da metade dos entrevistados associam espiritualidade com relacionalidade. Acrescentam 

a isso a ideia de que “spiritual dimension is (basically) understood as the dimension at which 

all life connects, and where individual realizes her or his true nature in relationship with the 

‘whole’” 60 

Nesse sentido, os autores defendem que de uma maneira geral, o número de mulheres 

que procuram desenvolver suas vidas subjetivas através de relacionamentos é maior que o 

número de homens e isso contribui para que elas sejam mais propensas a recorrer a atividades 

relacionais e práticas dentro do meio holístico. Destacam ainda a presença feminina também 

de forma maioritária (que pode ser analisada a partir de uma construção social, cultural e de 

divisão do trabalho) em profissões e atividades com grande viés relacional e foco no bem-

estar do ser humano, como cuidadora, enfermeira, professora de escola primária, responsável 

pelos recursos humanos, psicóloga, secretária, entre outros.  

The key to solve the puzzle is that more women than men tend to emphasize relational 

subjective-life, and conversely that more men than women tend to emphasize the 

individuated or distinct variant. Accordingly, since subjective wellbeing culture and 

the holistic milieu is relational, their provisions or activities attract subjectively 

orientated women (in particular) who seek to develop their subjective-lives through 

associational encounters.61 

Geert Hofsted (2001) concludes that ‘almost universally women attach more 

importance to social goals such as relationships, helping others, and the physical 

environment, and men attach more importance to ego goals such as career and 

money’. (…) Joseph Veroff et al. (1981) find that ‘women orient their behavior and 

self-definition toward other people more than men do’.”62 
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Sointu & Woodhead (2008) também destacam a importante legitimação do aspeto 

relacional que as práticas de espiritualidade holística possibilitam, especialmente no que tange 

a valorização dessas características atribuídas tradicionalmente ao universo feminino. 

(…) holistic spiritualities validate women’s traditional work of relational care, 

including care for infants, children, husbands, relatives, the sick, and elderly 

dependents. As such, holistic spiritualities legitimate the work of emotional care that 

has traditionally been central to feminine forms of identity and labor. (…) Although 

such emotion work falls within the remit of women’s traditional work of care, such 

work has historically tended to revolve around the emotional needs of others rather 

than self. However, within the holistic milieu this traditional feminine skill of care for 

other is given economic and personal validation, as female clients purchase the 

services of female careers to help them get in touch with, heal, and validate their own 

emotional lives.63 

Os autores enfatizam ainda como essas novas espiritualidades buscam desconstruir e 

reinventar o papel que o corpo e a beleza feminina ocupam tradicionalmente na sociedade, 

em esfera pública e privada. Nesse sentido, afirmam que as práticas holísticas possuem forte 

ligação com o trabalho tradicionalmente associado às mulheres no que se refere aos cuidados 

corporais, sejam delas próprias, de bebês, doentes e idosos, além dos cuidados ligados à beleza 

e aparência corporal e estética. Entretanto, no contexto dessas novas espiritualidades, o corpo 

é reconhecido e reafirmado como merecedor de atenção e cuidado de forma integral, no que 

se refere a sua saúde, aparência, sensações e bem-estar. 

 

Whereas “private” patriarchy turns women into unpaid wives, mothers, and 

domestics, and “public” patriarchy turns women into sexed bodies available for male 

pleasure and symbolic capital (Dworkin 1983; Walby 1990; Bourdieu 2001), holistic 

spiritualities and health practices are more likely to be concerned with the cultivation 

of bodily well-being for the benefit of the woman herself , and through this personal 

well-being, for the benefit of her relations with those around her. (…) The emphasis 
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on external beauty tends to diminish as the emphasis on what is sometimes referred 

to as “inner beauty” increases.64 

 

Sointu & Woodhead (2008) também defendem o potencial subversivo que as 

espiritualidades holísticas apresentam, especialmente em relação as mulheres e ao desafio que 

elas enfrentam na busca pelo equilíbrio entre ser a doadora e nutridora de todos ao seu redor 

e em cuidar e nutrir a si mesma em primeiro lugar para depois poder compartilhar, sem se 

sentir culpada, narcisista ou egoísta. 

 

Although they affirm a relational mode of selfhood, these practices also insist that an 

individual’s first responsibility is to her- or himself. The consistent message is that 

you have to attend to, understand, and care for self first, and that this is the only proper 

basis for responsible care for others. (…) Allowing women to “own” the fact that they 

feel desire for physical and emotional fulfillment, that such fulfillment is legitimate, 

and that they can actively seek it without feeling guilt is deeply subversive of many 

of the significant messages that are still transmitted by culture and society—not least 

by continuing Christian influence.65 

 

Diversos autores têm se dedicado ao estudo de gênero dentro do contexto das novas 

espiritualidades e das motivações históricas, culturais, políticas e sociais por detrás da 

presença e engajamento marcante das mulheres quando se trata dos movimentos New Age. 

As temáticas, foco e nuances são muitas e das mais variadas dentro desse campo. No entanto, 

o intuito desse estudo não é abordar ou esgotar as inúmeras possibilidades de análise e as 

diferentes perspetivas pelas quais essa participação maioritariamente feminina e as demais 

nuances de género podem ser observadas. O objetivo aqui é principalmente contextualizar e 

pontuar a importância do papel do género no desenvolvimento desses movimentos, chamando 

a atenção para esses fatores que são indispensáveis na realização de um estudo aprofundado 

dos movimentos de espiritualidade da Nova Era. 
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In my extensive reading on New Age culture, I have found that there are three 

common gender beliefs: (1) Women and men are essentially different from one 

another and act out of these cultural/biological differences (as in “difference 

feminism,” where women are held up as superior because of innate spiritual and 

emotional sensibilities); (2) Women and men need to integrate their masculine and 

feminine sides to be whole, or to reach the goal of “divine androgyny”; and (3) 

Women and men should move “beyond gender” to inhabit a spiritual plane devoid 

of these “earthly” distinctions. What seems like a contradiction between a desire 

for gender balance here on earth and a longing to leave gender behind is better 

described as a tension—a tension common to New Age culture, where practitioners 

try to bridge the gap between the material plane of everyday life and the more 

ethereal plane of the spiritual one.66 

 

3.2. O Sagrado Feminino na Pré-História 

O feminino teve, por muito tempo, sua história e relevância ignoradas e mantidas no 

esquecimento pelas sociedades patriarcais, onde as religiões exerceram papéis centrais. 

Autoras como Riane Eisler (1987), Maria Abreu (2007), Renata de Menezes (2003), Jean 

Shinoda Bolen (1990), Mirella Faur (2018), entre outras, retomam à época que precedeu a 

instauração do patriarcado nas sociedades ocidentais para relatar a existência de sociedades 

matrilineares ou matrifocais, onde o feminino tinha papel essencial, sendo cultuado e 

respeitado como sagrado. Muito associado à natureza e às deusas representativas da “Mãe 

Natureza”, a organização social e cultural se estabelecia a partir da centralidade do papel 

da mulher. Nas palavras de Maria Abreu (2007; p.24), 

 

 Ao longo do período compreendido entre o Paleolítico e o Megalítico, os povos 

da Europa e do Médio Oriente desenvolveram sociedades maioritariamente do tipo 

matriarcal, assente numa visão religiosa cosmogónica centrada no feminino e 
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personificada na figura titular de uma Grande-Deusa ou Grande-Mãe, que 

simbolizava o poder e a força geradora do Universo, responsável pela criação do 

mundo, pela renovação da natureza e pela eternidade.  

 

Após invasões, ataques e guerras a essas sociedades ao longo da história, o poder do 

feminino e das sociedades matrifocais foi sendo derrubado e sendo substituído pelo 

patriarcado e pelo culto ao masculino e aos deuses representativos dessa força. As religiões 

tiveram grande influência na construção desse modelo patriarcal, onde muitas das histórias, 

memórias, deusas e características do feminino foram renegadas, apagadas e colocadas no 

esquecimento por muitos séculos.  

(…) o progressivo declínio e desaparecimento do poder da Grande-Deusa ou 

Grande-Mãe e das suas hipóstases darão lugar ao surgimento das sociedades 

patriarcais, e a sentimentos e atitudes misóginos já nas sociedades pré-Cristãs, 

nomeadamente na hebraica, greco-romana e celto-germânica, que no conjunto das 

suas influências constituirão a matriz da cultura europeia.67  

 

Durante os milênios da supremacia patriarcal, refletida nos valores espirituais, 

culturais, sociais, comportamentais e amparada pela hierarquia divina masculina, 

foi negada e reprimida qualquer manifestação da energia feminina, divina e 

humana. Resultou assim em uma cultura exclusiva e destrutiva, centrada na 

violência, conquista e dominação, com o consequente desequilíbrio global atual. 

Os princípios masculino e feminino – antes polos complementares da mesma 

unidade – foram separados e colocados em ângulos opostos e antagônicos. 68 

  

Importantes investigações na área da História, Antropologia e Arqueologia 

trouxeram indícios e provas da existência dessas sociedades e modos de vida pacíficos e 

igualitárias durante a Pré-História, onde o culto à Deusa era um traço marcante. Através de 

inúmeras escavações científicas realizadas nos últimos séculos foi possível obter 
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informações e dados relevantes para a reconstrução e reavaliação da nossa história 

enquanto humanidade que, até algum tempo atrás, ainda desconsiderava partes 

significativas do papel feminino em diversas esferas da vida em comunidade. 

Dentre essas escavações, como relata Riane Eisler (1987) em sua relevante obra “O 

Cálice e a Espada”, a descoberta e investigação de dois dos mais importantes sítios 

arqueológicos do período Neolítico aconteceram nas chamadas planícies de Anatólia, na 

atual Turquia, nas cidades de Çatal Hüyük e Hacilar. O arqueólogo James Mellaart69 foi o 

responsável por muitas dessas descobertas que ajudaram a relacionar os objetos, relicários, 

estatuetas e símbolos femininos encontrados em diferentes regiões com a estabilidade e 

continuidade das culturas de adoração à Deusa ao longo de milhares de anos em diversas 

partes do mundo. De acordo com Eisler (1987), a arqueóloga Marija Gimbutas também 

apresentou um trabalhado inovador no campo dessas descobertas da Pré-História, 

catalogando e analisando “centenas de achados arqueológicos em uma área que vai 

aproximadamente do Norte dos mares Egeu e Adriático (incluindo as ilhas) até a 

Tchecoslováquia, Polônia meridional e Ucrânia ocidental”70. 

(…) um dos traços mais notáveis e instigantes da antiga sociedade européia 

revelada pela pá arqueológica é seu caráter essencialmente pacífico. ‘Os europeus 

antigos jamais tentaram viver em locais adversos, tais como colinas altas e 

íngremes, como o fizeram os indo-europeus posteriores, os quais construíram 

fortificações em locais inacessíveis e com frequência cercaram seus fortes nas 

colinas com gigantescos muros de pedra’, relata Gimbutas. ‘As locações dos 

europeus antigos eram escolhidas por seu cenário aprazível, água potável, bom solo 

e disponibilidade de pastagens para os animais. (…) A ausência característica de 

fortificações pesadas e armas pontiagudas evidencia o caráter pacífico da maioria 

destes povos adoradores da arte.’ 

Além do mais, tanto aí quanto em Çatal Hüyük e Hacilar – que não mostram sinais 

de destruição pela guerra por um período de tempo de mais de 15 mil anos —, 
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evidências arqueológicas indicam que a dominância masculina não era regra. ‘A 

divisão do trabalho entre os sexos foi demonstrada, mas não a superioridade de 

algum deles’, escreve Gimbutas. (...) ‘No que se refere ao papel das mulheres na 

sociedade, indícios em Vinca sugerem uma sociedade igualitária e claramente não-

patriarcal. Pode-se concluir o mesmo sobre a sociedade de Vama: percebi não 

haver ali relação de superioridade conjugada a uma escala de valores patriarcal 

masculino-feminina’.71 

 

Em seus estudos pioneiros sobre as características das sociedades dessa época a 

partir das descobertas arqueológicas, Gimbutas apresenta evidências da não estratificação 

com base em classe social ou sexo e da inexistência de sinais de desigualdades sexuais 

nessas sociedades pré-históricas. Além disso, ao analisar a expressiva arte neolítica como 

uma rica linguagem que muito retrata as características principais dos modos de vida desses 

povos, Eisler (1987) destaca ainda a ausência de representações do poder armado, de 

violência, dominação, batalhas, guerreiros ou prisioneiros, afirmando que “a arte desse 

período é extraordinariamente desprovida de imagens dominador-dominado, senhor-objeto 

tão características de sociedades dominadoras”72. 

 

A arte centrada na Deusa, a qual examinamos, com sua notável ausência de 

imagens de dominação ou guerras masculinas, parece ter refletido uma ordem 

social na qual as mulheres, primeiramente cabeças de clãs e sacerdotisas e depois 

representando outros importantes papéis, detinham papel fundamental, e na qual 

tanto homens quanto mulheres trabalhavam juntos em parceria igualitária em prol 

do bem comum. Se aqui não havia glorificação de deidades masculinas coléricas 

ou governantes portando raios ou armas, ou de grandes conquistadores arrastando 

escravas abjetas em correntes, não deixa de ter sentido deduzir que isso se deve ao 

fato de não haver imagens correlatas àquelas na vida real. E se a imagem religiosa 

central era a de uma mulher dando à luz e não, como em nosso tempo, um homem 

morrendo em uma cruz, não deixaria de ter sentido deduzir que a vida e o amor à 
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vida – em vez da morte e do medo à morte – dominavam a sociedade, assim como 

a arte.73 

 

Com base nos indicadores das pesquisas e descobertas arqueológicas, Gimbutas74 

afirma que em praticamente todos os cemitérios da antiga Europa é evidenciada a 

característica igualitária entre o masculino e o feminino nessas sociedades. Além disso, 

observa que inúmeras evidências arqueológicas indicam a característica matrilinear dessa 

sociedade, com a linhagem e herança determinadas por parte de mãe. Defende ainda que 

as descobertas arqueológicas demonstram que em todos os aspetos da vida na Europa 

antiga as mulheres representavam papéis-chave. 

Apesar das evidências da centralidade e importante papel das mulheres nessas 

culturas, não há indícios de que as mulheres assumissem um lugar de superioridade ou de 

opressão aos homens.75 Pelo contrário, o que os estudos mostram é um convívio 

maioritariamente pacífico entre homens e mulheres, com cada um ocupando de forma 

harmônica e equilibrada os papéis relevantes para o funcionamento da comunidade. 

 

Assim, fica claro que, embora o princípio feminino seja o principal símbolo do 

milagre da vida que permeava a arte e ideologia do neolítico, o princípio masculino 

também representava importante papel. (...) Todas estas imagens refletem marcante 

diferença nas atitudes prevalentes no neolítico sobre o relacionamento entre 

homem e mulher — atitudes em que a união, em vez da dominação, parece ter sido 

predominante. Como escreve Gimbutas, ali ‘o mundo do mito não era polarizado 

em fêmea e macho, como nos indo-europeus e em muitos outros povos nômades e 

pastorais das estepes. Ambos os princípios manifestavam-se lado a lado. A 

divindade masculina na forma de um jovem ou um animal macho parece afirmar e 

fortalecer as forças da fêmea criativa e ativa. Nenhuma força subordina-se a outra: 

complementando-se, seus poderes são duplicados’76 

 

                                                           
73 Idem, P30. 
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Segundo Eisler (1987), os indícios arqueológicos e investigações aprofundadas 

mostram que a partir de 5.000 a.C. tiveram início diversos períodos de tensão e ruturas das 

antigas culturas neolíticas. Essas sociedades começaram a ser gradativamente atacadas por 

grupos de nômades e bárbaros, além da ocorrência de catástrofes naturais, que em conjunto 

foram responsáveis por transtornos e destruições em larga escala, culminando em períodos 

de caos, regressão e estagnação dessas civilizações77. 

 

Governados por poderosos sacerdotes e guerreiros, eles trouxeram consigo seus 

deuses masculinos da guerra e das montanhas. E como os arianos na índia, os hititas 

e mittani no Crescente Fértil, os luwians em Anatólia, os kurgos na Europa 

Oriental, os aqueus e posteriormente os dórios na Grécia, gradualmente impuseram 

suas ideologias e modos de vida sobre as terras e povos que conquistaram. 

Houve também outros invasores nômades. Os mais famosos foram um povo semita 

por nós denominado hebreu, proveniente dos desertos do sul, o qual invadiu Canaã 

(posteriormente chamada de Palestina pelos filisteus, um dos povos que viveram 

na região). Os preceitos morais que associamos tanto ao judaísmo quanto ao 

cristianismo e a ênfase na paz em muitas igrejas e sinagogas modernas de hoje 

obscurecem o fato histórico de que originalmente esses primeiros semitas eram um 

povo guerreiro governado por uma casta de sacerdotes-guerreiros (a tribo levita de 

Moisés, Aarão e Josué). À semelhança dos indo-europeus, eles também trouxeram 

um deus da guerra e das montanhas, violento e colérico (Jeová ou Javé). E aos 

poucos, segundo a Bíblia, eles também impuseram muito de sua ideologia e modo 

de vida aos povos das terras por eles conquistadas.78 

 

E é dessa forma que as civilizações neolíticas, matrilineares, maioritariamente 

agrícolas, que cultuavam a Deusa e que valorizavam o feminino como sagrado, foram 

pouco a pouco sendo dizimadas, tendo suas culturas, histórias e representações simbólicas 

apagadas, esquecidas e substituídas pelas ideologias de dominação do patriarcado e das 

religiões que cultuavam um Deus masculino. Pois, apesar das civilizações pré-históricas 

terem sido invadidas por diferentes grupos nômades ao longo da história, todos eles tinham 
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em comum as premissas da dominação e da conquista através da guerra, destruição e 

subordinação das mulheres. 

 

A única coisa que todos eles tinham em comum era um modelo dominador de 

organização social: um sistema social no qual a dominação e a violência masculina 

e uma estrutura social em geral hierárquica e autoritária eram a norma. Outro ponto 

em comum era, em contraste com as sociedades que estabeleceram os alicerces da 

civilização ocidental, o modo característico como adquiriam riqueza material, não 

desenvolvendo tecnologias de produção, mas através de tecnologias cada vez mais 

eficazes de destruição.79 

 

3.3. O Resgate do Sagrado Feminino na Nova Era 

 

Com o fortalecimento do Patriarcado e sua ideologia dominante, o papel feminino 

foi cada vez mais sendo inferiorizado ou reinventado a partir de um lugar de submissão. 

Os preceitos de unidade e harmonia presentes nas antigas culturas representativas da Deusa 

foram sendo substituídos pela marcante dualidade e antagonismo em todas as esferas da 

vida humana. Assim, ao contrário das antigas sociedades que honravam a complementação 

das polaridades e dos opostos como parte do equilíbrio natural dentro da criação divina e 

natural, como homem/mulher, luz/sombra, morte/vida, sol/lua, espírito/matéria, 

razão/emoção, sagrado/profano, a ideologia que se desenvolve com a chegada do 

patriarcado e das religiões tradicionais é a da superioridade de uma polaridade sobre a 

outra.  

Dessa forma, instala-se uma distorção e aprofundamento dessa dualidade, 

associando muitos dos aspetos relacionados com o princípio masculino com o 

“bom/correto/ideal” em oposição às características femininas que passam a ser renegadas 

como o “mau/errado/perigoso/profano”. Nesse sentido, foram cada vez mais sendo 

associado aos homens e ao princípio masculino tudo aquilo que era nobre, correto, 

luminoso, racional, fixo, coerente e benéfico e as mulheres tornaram-se sinônimos de 
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imperfeição, pecado, luxúria, instinto selvagem, intuição, magia, imprevisibilidade, 

impulsividade, loucura, entre outros. 

Apesar de toda essa repressão e dominação do poder feminino, muitas mulheres 

ainda insistiram, de forma oculta ou disfarçada, no culto à Deusa e nas práticas culturais e 

espirituais relacionadas com a natureza, remanescentes das civilizações matrilineares pré-

históricas. Entretanto, entre os séculos XIV e XVII muitas dessas mulheres foram caçadas 

e mortas como hereges, feiticeiras e loucas nas fogueiras da Inquisição Católica. 

 

As culpas das mulheres julgadas, torturadas e condenadas como “bruxas” eram 

suas próprias existências, a continuidade do culto do sagrado feminino (…) e a 

sobrevivência do legado ancestral de sabedoria mágica e curativa. O odioso livro 

Malleus Maleficarum reforçou a tese bíblica do pecado da mulher e colaborou para 

uma matança indiscriminada de mulheres (…). Uma vez acusadas, não havia como 

escapar às torturas e à morte, seguidas do confisco dos seus bens, que passavam a 

ser propriedade da Igreja, que incentivava os delatores com recompensas. A alma 

coletiva feminina ficou para sempre marcada com o pavor de revelar conhecimento 

mágico e poder espiritual, pavor que explica os séculos de retraimento. (…) A 

Inquisição devastou a Europa, se espalhou pela América e somente em 1784 as 

torturas e fogueiras foram abolidas80. 

 

Após importantes lutas e conquistas sociais das mulheres através dos movimentos 

feministas, o século XX é marcado por uma busca cada vez mais profunda por informações, 

discussões e conhecimentos a cerca do feminino e da luta por reconhecimento e direitos 

das mulheres nas esferas públicas e privadas. Esse movimento se intensifica ainda mais 

durante o século XXI, em um contexto em que a mulher já possui os mesmos direitos e 

deveres sociais que os homens em grande parte das culturas ocidentais, como votar, 

trabalhar, participar ativamente da política, ter independência financeira, autonomia, 

liberdade sexual, entre outros. 
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Conquistados esses direitos fundamentais, inicia-se uma busca por uma identidade 

verdadeiramente feminina, através de uma compreensão mais verdadeira e holística sobre 

a história e participação da mulher na sociedade, sua origem e ancestralidade, sobre as 

potencialidades e características do feminino, além do amparo para questões subjetivas, 

existenciais e espirituais que as religiões tradicionais, especialmente o Cristianismo, já não 

conseguiam dar conta.  

 

O movimento da espiritualidade feminina tem características distintas dos 

movimentos feministas das décadas 60 e 70 do século passado (com objetivos 

políticos e sociais) e das décadas de 80 e 90 (que expandiram seus interesses para 

criar grupos de cura e reabilitação). Sua orientação não é política, mas espiritual.81 

Nesse caminho, nota-se um esforço crescente no sentido de obter informações, 

conhecimentos e criar redes de trocas e compartilhamento entre mulheres ao redor do 

feminino, do poder espiritual feminino, do que é ser mulher, e das possibilidades de criar 

identificação, cumplicidade e aprendizado entre mulheres. Esse movimento pode ser 

verificado através de obras publicadas por mulheres ao longo dos séculos XX e XXI, além 

da criação de redes de contactos, Círculos Femininos, culto à Deusa, Wicca, estudos 

aprofundados sobre ginecologia natural e ciclos menstruais, produção de conteúdo 

direcionado às mulheres, participação dessas mulheres em práticas e grupos representativos 

da espiritualidade na Nova Era, entre outros. 

 

Acompanhando a mudança no cenário político e profissional, as mulheres 

começaram a procurar um amparo religioso que promovesse os valores rejeitados 

pelo patriarcado e permitisse o fortalecimento e a expressão do poder espiritual 

feminino. Escritoras como Mary Daly, M. Esther Harding, Merlin Stone, Elinor 

Gadon, Monica Sjöo, Riane Eisler, Starhawk, Carol Christ, Charlene Spretnak, 

Christine Downing, Anne Bering e Buffie Johnson analisaram as religiões 

institucionalizadas e revelaram a existência – omitida no ensino convencional – das 

antigas culturas matrifocais e das imagens, estatuetas, mitos e cultos da Deusa. A 

                                                           
81 Idem, P42. 



 

 

54 

gigantesca obra arqueológica e literária de Marija Gimbutas divulgou os inúmeros 

artefactos e estatuetas de deusas paleolíticas e neolíticas em diversos sítios da 

Europa e da Anatólia, comprovando o milenar culto a uma divindade criadora 

feminina e incentivando outras escavações, pesquisas e livros.82 

 

Apesar de ser um processo que não necessariamente está atrelado às novas 

tecnologias e plataformas digitais, sem dúvida, esses foram elementos catalisadores desse 

interesse e redescoberta do feminino na contemporaneidade. Isso porque, como defendido 

por muitos autores modernos, como Manuel Castells, Henry Jenkins, Pierre Lévy, a internet 

e as novas tecnologias possibilitaram a criação de redes de comunicação, troca e 

identificação em proporções e velocidades nunca antes vistas. No caso dos estudos sobre o 

feminino mais especificamente, a internet e as plataformas digitais de comunicação 

possibilitaram que mulheres dos mais remotos lugares do planeta tivessem acesso à 

materiais até então desconhecidos e inacessíveis. Além disso, essas tecnologias facilitaram 

a criação de comunidades femininas onde tornou-se possível a discussão e abordagem de 

temas até então considerados tabus e que, na maioria dos casos, essas mulheres não se 

sentiam à vontade de compartilhar mesmo com pessoas do seu círculo íntimo de amigos e 

familiares.   

 

As mulheres – antes separadas e divididas pelos códigos e imposições das religiões 

patriarcais – passaram a se reunir e se apoiar na busca de uma nova manifestação 

da sua espiritualidade, que celebrasse a sacralidade da Terra e da mulher, 

reconhecesse e honrasse seus ciclos e transições, incentivasse o reconhecimento da 

unidade e respeitasse a vida e a coexistência de todos os seres da criação.83 

 

No que tange à temática central abordada pelo presente trabalho, os movimentos 

New Age e as práticas de espiritualidade da Nova Era têm sido terrenos férteis para a troca 

de informações e conhecimentos sobre o feminino e o Sagrado Feminino que se 

                                                           
82 Idem, P30,31. 
83 FAUR, Mirella. (2011: P31) 
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mantiveram inacessíveis para a maioria das mulheres por muitos séculos. As práticas do 

Sagrado Feminino estão inseridas no contexto da espiritualidade da Nova Era e costumam 

ser a porta de entrada de muitas mulheres nesse meio holístico, de espiritualidade e 

autoconhecimento. 

Assim, através de grupos presenciais e online, retiros, cursos, estudos, terapias e 

um leque de possibilidades digitais, como sites, redes sociais, canais e vídeos do Youtube 

especializados nessa temática,  tem sido possível empoderar mulheres por meio do acesso 

às histórias dos seus ancestrais, práticas culturais, conhecimento sobre o seu corpo, seus 

ciclos menstruais, sentimentos, dilemas, desafios, espiritualidade sem tabus, entre muitos 

outros assuntos cada vez mais relevantes ao universo feminino contemporâneo. 

 

As primeiras vertentes da espiritualidade feminina surgiram com os coven (grupos 

ritualísticos da tradição Wicca); os livros sobre a Deusa; o neopaganismo; o 

renascimento das tradições celtas, nórdicas e xamânicas; os estudos e as práticas 

de magia natural e a celebração pública dos solstícios, equinócios e plenilúnios. 

Também contribuíram os festivais musicais, as conferências sobre a Deusa, as 

feiras de arte e artesanato, os seminários, cursos, vivências. Surgiram novas 

terapias baseadas na sabedoria ancestral, difundiram-se conhecimentos sobre yoga, 

meditação, fitoterapia, Tarô, runas, cristais, deuses, anjos, fadas e gnomos. Livros 

famosos como As Brumas de Avalon, A Dança Cósmica das Feiticeiras, O Cálice 

e a Espada, A Grande Mãe, A Sacerdotisa do Mar e A Sacerdotisa da Lua – e mais 

recentemente O Código da Vinci, as obras sobre Maria Madalena, entre outros – 

mobilizaram a opinião pública. Enquanto isso, dezenas de trabalhos sobre 

arquétipos, símbolos, mitos e rituais das deusas de várias culturas preenchiam 

lacunas seculares e ofereciam alternativas religiosas sem dogmas ou hierarquias, 

incentivando a criatividade e cooperação femininas. Amparadas pelo embasamento 

arqueológico, histórico, cultural e espiritual, um número crescente de mulheres – 

educadas nas doutrinas e religiões tradicionais, repletas de simbologia e 

supremacia masculinas – encontrou no movimento diversificado da espiritualidade 

feminina um caminho de liberdade de expressão. Este novo e ao mesmo tempo 

antigo caminho fortalecia e reconhecia seu poder inato, suas percepções e 
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habilidades psíquicas, bem como permitia e estimulava sua participação nas 

práticas espirituais.84 

 

Conforme destacado por muitas praticantes e estudiosas dos movimentos de Resgate 

do Sagrado Feminino, apesar de grande parte das crenças compartilhadas estarem 

alicerçados nas religiões do culto à Deusa ou à “Mãe Natureza”, esse fenómeno na 

contemporaneidade não deve ser compreendido como uma religião ou seita. Assim como 

ocorre nas práticas holísticas de espiritualidades da Nova Era, o Sagrado Feminino não 

pressupõe o seguimento de doutrinas, dogmas, textos sagrados, líderes ou mestres pré-

determinados. Também não dispõe de uma organização formal ou institucional.  

De acordo com a explicação da autora Mirella Faur no documentário85 sobre o tema, 

no contexto do Sagrado Feminino as mulheres são “sempre movidas dentro dessa ótica de 

resgatar o seu poder. (…) Não é o poder sobre alguém, é o poder interno. Resgatar o seu 

poder sobre si mesmo, sobre a sua vida, sobre a sua realidade.” A psicóloga e terapeuta 

Raquel Anwar, em seu vídeo86 também sobre o tema, reforça o fato do Sagrado Feminino 

não ser uma religião ou seita, mas ser sim um “movimento bem espiritual porque é um 

resgate da espiritualidade feminina. É um resgate da imagem da Deusa, ou seja, desse lugar 

sagrado da mulher.” 

Em geral, as mulheres que se identificam com o movimento do Sagrado Feminino, 

compartilham algumas crenças e práticas, como o respeito e cuidado com a natureza e todos 

os seres vivos, sororidade, busca por autoconhecimento, sacralização e acompanhamento 

do seu ciclo menstrual, reconhecimento do seu poder pessoal, valorização dos princípios 

femininos e masculinos de forma integrada e equilibrada, confiança na intuição e em 

sabedorias ancestrais, uso da natureza para o seu cuidado e bem estar através de chás, 

banhos de ervas, aromaterapia, cristaloterapia, entre outros. 

 

                                                           
84 Idem, P31. 
85 “O Resgate do Feminino Sagrado”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XdEK0co_Gaw 
86 “SAGRADO FEMININO: o que é, como surgiu e como praticar”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=E7dtQ703e2c 

https://www.youtube.com/watch?v=XdEK0co_Gaw
https://www.youtube.com/watch?v=E7dtQ703e2c
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A espiritualidade feminina encoraja as mulheres a apreciarem seus corpos, 

independente de tamanho, raça e idade, mas cuidando de sua saúde e da condição 

física com métodos naturais, yoga, meditação, dança, massagem, ervas, cristais, 

essências e florais. Reconhecendo seu corpo como algo sagrado e parte integrante 

da natureza (…). 87 

Celebra-se a importância da maternidade – divina e humana –, procura-se o 

fortalecimento da mulher e não sua transformação em vítima. É proposta uma 

parceria harmoniosa com os homens e não o seu repúdio ou crucificação, e almeja 

se a realização da mulher devido ao seu potencial, sem adotar ou imitar valores e 

comportamentos masculinos. Realizam-se rituais e cerimônias em lugar de 

protestos e passeatas, são incentivadas as qualidades e atitudes positivas para 

contornar as negatividades, a esperança em lugar de desespero, o sucesso em lugar 

da dificuldade, o amor em lugar do ódio. Apesar de diferente, a vertente política do 

feminismo não é antagônica à espiritual. Ultimamente, mulheres ativistas e 

politizadas começam a se abrir para os mistérios sagrados femininos, enquanto as 

que estavam centradas apenas no crescimento transpessoal e no aspecto cerimonial, 

canalizam cada vez mais suas energias e sabedoria intuitiva para as transformações 

sociais e o serviço planetário.88 

 

Para exemplificar a crescente produção de conteúdo digital com essas temáticas e o 

engajamento das mulheres no que diz respeito ao Resgate do Sagrado Feminino e ao 

desenvolvimento e prática dessa espiritualidade, característica da Nova Era, foram 

selecionados alguns canais do Youtube e vídeos relevantes pelo seu conteúdo, temática e 

número de inscritos e/ou visualizações. Assim, apresenta-se abaixo alguns desses perfis e 

canais online interessantes para o estudo.  

 

 

 

                                                           
87 FAUR, Mirella. (2011: P41) 
88 Idem, P42. 
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1. Canal do Youtube – Fernanda Brener “Conexão Ventre Coração” 

Vídeo com 22.557 visualizações, 56 comentários, 1,6 mil likes e Canal do Youtube com 

4,7 mil inscritos. 89 

 
Figura 1: Captura de ecrã do Youtube - Fernanda Brener "Conexão Ventre Coração" 

 
 

2. Documentário no Youtube “O Resgate do Sagrado Feminino” 

Vídeo com 274.711 visualizações, 281 comentários, 7,3 mil likes e Canal do Youtube 

com 5,4 mil inscritos. 90 

 
Figura 2: Captura de ecrã do Youtube – Documentário “O Resgate do Sagrado Feminino” 

 

                                                           
89 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QajLmjFNlfA. Consulta em 02/07/2019. 
90 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XdEK0co_Gaw. Consulta em 02/07/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=QajLmjFNlfA
https://www.youtube.com/watch?v=XdEK0co_Gaw
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3. Canal do Youtube: Bhavana “Bebel Clark sobre o Sagrado Feminino” 

Vídeo com 52.037 visualizações, 50 comentários, 2 mil likes e Canal com 5 mil inscritos.91   
 

 
Figura 3: Captura de ecrã do Youtube – Bhavana "Bebel Clark sobre o Sagrado Feminino" 

 
 

4. Canal do Youtube: Raquel Anwar “Sagrado Feminino: Por Onde Começar?”  

Vídeo com 23.345 visualizações, 60 comentários, 1,5 mil likes e Canal com 8,7 mil 

inscritos.92  

 

Figura 4: Captura de ecrã do Youtube: Raquel Anwar “Sagrado Feminino: Por Onde Começar?” 

 

                                                           
91 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DBLeET_zRSo. Consulta em 02/07/2019. 
92 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AKdP0_JCqfc. Consulta em 02/07/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=DBLeET_zRSo
https://www.youtube.com/watch?v=AKdP0_JCqfc
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5. Canal do Youtube: Raquel Anwar “SAGRADO FEMININO: o que é, como surgiu 

e como praticar”  

Vídeo com 3.605 visualizações, 30 comentários, 416 likes e Canal com 8 mil inscritos.93  
 

 
Figura 5: Captura de ecrã do Youtube - “SAGRADO FEMININO: o que é, como surgiu e como praticar” 

 

6. Canal do Youtube: Flavia Melissa – “Yin, Yang e o Sagrado Feminino (…)” 

Vídeo com 38.686 visualizações, 1,2 mil likes e Canal com 177 mil inscritos.94  

 
Figura 6: Captura de ecrã do Youtube - Flavia Melissa – “Yin, Yang e o Sagrado Feminino” 

                                                           
93 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=E7dtQ703e2c. Consulta em 02/07/2019. 
94 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LhEYO5JbDuk. Consulta em 02/07/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=E7dtQ703e2c
https://www.youtube.com/watch?v=LhEYO5JbDuk
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7. Canal do Youtube: A Mulher Selvagem – “Sagrado Feminino: O que é? Resgate-

se como Deusa”.  

Vídeo com 41.517 visualizações, 181 comentários, 3,3 mil likes e Canal com 15 mil 

inscritos.95  

 
Figura 7: Captura de ecrã do Youtube - “Sagrado Feminino: O que é? Resgate-se como Deusa” 

 

8. Canal do Youtube: Gabriela Stapff– “DE: uma mulher | PARA: todo mundo”. 

 Vídeo com 2.953 visualizações, 38 comentários, 527 likes e Canal com 97 mil inscritos.96  

 

 
Figura 8: Captura de ecrã do Youtube - Gabriela Stapff– “DE: uma mulher | PARA: todo mundo”. 

                                                           
95 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=h0L3RhCvShU. Consulta em 02/07/2019. 
96 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cvDtlJgh3mU. Consulta em 02/07/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=h0L3RhCvShU
https://www.youtube.com/watch?v=cvDtlJgh3mU
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Capítulo 4 – Comunicação, Religião e Espiritualidade  

4.1. O Desenvolvimento da Comunicação 

Desde os primórdios das civilizações a comunicação tem sido parte central da vida 

dos indivíduos, das relações contruídas em comunidade e da cultura e história de um povo. 

Apesar de passar por transformações marcantes ao longo do tempo, a comunicação se 

mantém como um dos pontos principais no decorrer das análises e estudos de movimentos 

sociais, culturais e religiosos, pois tudo o que aborda a interação humana com seus 

semelhantes e com o meio é fortemente impactada e determinada pelas características e 

formas comunicativas da época.   

 Dessa forma, para uma compreensão profunda da temática do presente trabalho, 

torna-se indispensável a abordagem de temas como a comunicação e as tecnologias digitais 

dentro do contexto das religiões, espiritualidades e movimentos New Age. Como será 

apresentado ao longo deste capítulo e defendido por muitos autores, as transformações 

tecnológicas e comunicativas ocorridas na história do desenvolvimento humano e social 

têm sido marcantes para a caracterização dos modos de pensar, agir e viver dos indivíduos 

em dados períodos históricos.  

(…) há uma relação intrínseca entre cultura, interações sociais e tecnologias 

comunicativas, ou como destaca Meyrowitz (1985, p.39, tradução nossa), “A 

introdução e o uso generalizado de um novo meio de comunicação pode 

reestruturar uma ampla gama de situações sociais e de engendrar novos conjuntos 

de performances sociais”. A cada período cultural há o domínio da tecnologia de 

comunicação mais recente, conforme entende Lúcia Santaella (2003,p.13), para 

quem: “[...] desde o aparelho fonador até as redes digitais atuais, embora, 

efetivamente, não passem de meros canais para a transmissão de informação, os 

tipos de signos que por eles circulam, os tipos de mensagens que engendram e os 

tipos de comunicação que possibilitam são capazes não só de modelar o 

pensamento e a sensibilidade dos seres humanos, mas também de propiciar o 
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surgimento de novos ambientes socioculturais”.97 

A partir de uma breve análise das transformações nos processos comunicativos e 

consequentemente culturais e das transições entre tecnologias comunicativas ao longo da 

história da humanidade, é possível compreender esse percurso através de quatro momentos 

marcantes da história da comunicação: A passagem da oralidade para a escrita ou 

quirografia, a invenção da tipografia e dos processos de impressão, o surgimento dos 

meios elétricos e eletrónicos de comunicação, como o telefone, o rádio e a televisão, e o 

desenvolvimento contemporâneo da comunicação digital e online. 

A primeira dessas transformações aconteceu com o advento da escrita e significou 

a passagem da oralidade para a cultura quirográfica. A segunda, ocorrida na metade 

do séc. XV na Europa foi provocada pela invenção dos caracteres móveis e pelo 

surgimento da impressão criada por Gutenberg que causa a difusão da cultura do 

livro e da leitura, até então circunscritas a grupos privilegiados. A terceira 

transformação ocorreu no ocidente na época da revolução industrial entre os 

séculos XIX e XX e foi marcada pelo começo da cultura de massa e caracterizada 

pela difusão de mensagens veiculadas pelos meios de comunicação elétricos e 

eletrônicos. Atualmente somos contemporâneos de uma quarta grande 

transformação na ecologia das mídias que é o advento da comunicação digital.98 

 

4.1.1 A Comunicação através da Oralidade 

As sociedades que existiram em épocas anteriores ao desenvolvimento da escrita 

tinham como forma de interação, comunicação e construção de significados a oralidade. 

Conforme mencionado anteriormente, as tecnologias e formas pelas quais os indivíduos de 

uma sociedade se comunicam impacta e retroalimenta a sua cultura, sendo as suas crenças 

compartilhadas, os processos de construção e compreensão de significados e toda a sua 

organização social caracterizada a partir desses parâmetros comunicacionais nas quais 

esses indivíduos estão imersos. Esses impactos e influências dizem respeito aos aspetos 

                                                           
97 AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010: P27, 28) 
98 AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010: P27) 
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subjetivos e também físicos, já que determinadas formas de expressão e comunicação 

enfatizam ou demandam áreas especificas dos nossos sistemas corporais físicos e 

sensoriais. No caso da oralidade, por exemplo, durante o processo comunicativo a ênfase 

se dá maioritariamente na fala e na audição, ressaltando a posição central da voz, do som e 

do poder da palavra falada nessas sociedades. Conforme destaca o autor AGUIAR (2010), 

a linguagem foi nossa primeira tecnologia e o processamento da informação começa com 

a linguagem falada.99 Assim, o meio pelo qual essa linguagem se expressa é através da voz.  

A comunicação oral também tem como característica marcante o momento 

presente, a atenção no agora para que seja possível compreender e responder aos estímulos 

sonoros no momento em que estes são proferidos. Além disso, a comunicação efêmera e a 

necessidade de proximidade física entre o locutor e o interlocutor também são 

características relevantes da oralidade. Como ressalta AGUIAR (2010) “a palavra oral 

limitada no espaço por sua audibilidade só percorre curtas distâncias e, limitada no tempo pela sua 

efemeridade, só permanece em memórias coletivas”100. 

Nessas culturas, a memória também possui um valor inestimável, em âmbito 

individual e coletivo, já que na ausência de ferramentas e meios tecnológicos de registo e 

armazenamento das informações, a lembrança e a transmissão dessas memórias através da 

fala foi por milénios a única forma de salvaguardar e transmitir conhecimento e 

informação. Não é à toa que nas culturas baseadas na oralidade os indivíduos com melhor 

memória são considerados os mais inteligentes. 

Por ter apenas a memória e o compartilhar através da fala como formas de assegurar 

a existência das informações após essas ingressarem no tempo passado, as sociedades 

baseadas na oralidade também costumam ser essencialmente circulares. Isso porque 

retomar e recontar histórias através de um processo circular, transmitindo as informações 

para as gerações seguintes, era a forma de se relembrar dos conteúdos, revivendo-os, ao 

mesmo tempo que os comunicavam, repetindo-os em voz alta. 

                                                           
99 DE KERCKHOVE (2009, p.211) apud AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010: P30). 
100 AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010: P34) 
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Nestas culturas, qualquer proposição que não seja periodicamente retomada e 

repetida em voz alta está condenada a desaparecer. Não existe nenhum modo de 

armazenar as representações verbais para futura reutilização. A transmissão, a 

passagem do tempo supõem portanto um incessante movimento de recomeço, de 

reiteração. Ritos e Mitos são retidos, quase intocados, pela roda das gerações.101  

Essa transmissão de conhecimento e histórias nas sociedades orais muitas vezes era 

realizada utilizando-se uma linguagem com formas metrificadas, musicais e poéticas para 

que fossem preservadas sem alterações significativas e memorizadas de maneira mais fácil.  

Juntamente com essa formulação poética, tais culturas: “... normalmente seguem a 

prática de reforçar os ritmos da métrica verbal casando-os com os ritmos da dança, 

dos instrumentos musicais e da melodia”.102  

(…) Assim, a conexão fundamental entre o eu e o mundo – nessas sociedades – é 

o corpo, é ele inteiro que fala e lembra, é o corpo que realiza o trabalho de reforço 

do passado.103 

 

4.1.2 A Comunicação através da Escrita 

O surgimento da escrita e a transição de uma cultura da oralidade para uma cultura 

quirográfica foi a primeira grande transformação ocorrida no campo da comunicação e que 

impactou sobremaneira a organização e a vida em sociedade na época. Muito do 

desenvolvimento social, cultural e tecnológico que vivenciamos na contemporaneidade não 

teria sido possível sem a revolução que a escrita possibilitou. O surgimento da ciência, 

ética, filosofia, história e principais religiões, como o Cristianismo, Judaísmo e Islamismo, 

por exemplo, devem muito ao desenvolvimento da escrita e seus desdobramentos. 

Uma das características marcantes da transição da oralidade para a escrita é a 

autonomia e independência que essa última confere ao conteúdo/informação comunicado. 

O texto escrito liberta e permite desassociar a mensagem tanto do seu emissor e/ou recetor, 

                                                           
101 LEVY, Pierre. (1993: P84) apud AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010: P34). 
102 HAVELOCK (1996: P189) apud AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010: P35). 
103 AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010: P35). 



 

 

66 

como do contexto, local e tempo no qual a mensagem originou-se. Isso possibilitou que a 

informação e o conhecimento pudessem ser registados e armazenados ao longo do tempo 

e transmitidos a posteriori em qualquer espaço geográfico, sem a exigência de que os 

indivíduos envolvidos na comunicação partilhassem o mesmo tempo, espaço ou contexto. 

Como salientado por LEVY (1998), “Pela primeira vez os discursos podem ser separados 

das circunstâncias particulares que foram produzidos”104.  

(...) a forma escrita libera cada texto do seu contexto de origem. A escritura torna 

independente o dito em relação ao espírito do autor e ao alento do destinatário, 

assim como em relação à presença do objeto de que se fala. O medium da escritura 

confere ao texto uma autonomia pétrea em face de todos os contextos vivos. 

Extingue as referências concretas a sujeitos individuais e situações determinadas e, 

contudo, conserva a legibilidade do texto. A escritura garante que um texto possa 

ser relido nos mais diversos contextos. (...) Visto que a escritura mortifica as 

referências vivas da palavra falada, promete salvação ao seu conteúdo semântico 

(…).105 

Além de quebrar as barreiras de tempo e espaço na comunicação, a escrita confere 

uniformidade, estabilidade, continuidade nos processos comunicativos, sendo ainda uma 

tecnologia linear, ao contrário da característica circular presente na oralidade. Essa marca 

de linearidade presente na escrita interfere na forma de pensar e organizar a sociedade, pois 

essa passa a conceber o mundo a partir de estruturas lineares, de processos e sucessões. Na 

comunicação escrita, como as características dessa forma de comunicação sugere, há ainda 

o predomínio da visão e não mais da audição ou da fala como visto na oralidade. 

De acordo com AGUIAR (2010) 106, “justamente por ser uma linguagem livre de seu 

contexto de produção e portadora dessa estabilidade”, a escrita “permite a noção de 

universalidade” que irá ser grande aliada das religiões que utilizam textos sagrados como 

forma de universalizar e eternizar discursos, dogmas e crenças religiosas, como ocorreu 

com o caso da Bíblia no Cristianismo e o Alcorão no Islamismo, por exemplo. Essas 

                                                           
104 LEVY, Pierre. (1997: P89) apud AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010: P47). 
105  HABERMAS (2000:P.233,234) apud AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010: P46). 
106 AGUIAR, Carlos Eduardo S (2010: P46) 
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características da escrita contribuíram para que “essas religiões não só alcançassem a 

estabilidade, mas ainda o status de religiões universais – também conhecidas como 

religiões mundiais ou éticas – diferentemente das religiosidades da cultura oral, que são 

locais, presas absolutamente a contextos particulares”107. 

As religiões universais são, em princípio, independentes do tempo, do lugar 

geográfico e dos modos de vida, isto é, são todas baseadas em texto que 

estabelecem normas aplicáveis a várias sociedades, portanto, são 

descontextualizadas, sua influência não se limita a um tempo e lugar particulares. 

Como destaca Goody (1986, p.19), “... talvez seja significativo o fato de ter sido 

apenas com a escrita alfabética que algumas religiões quebraram decisivamente as 

suas fronteiras nacionais para se tornarem religiões de conversão”108. 

Assim, se a religiosidade da oralidade é marcada pelo enigma, na cultura 

quirográfica – devido ao poder da escrita – a religião pode ser caracterizada como 

uma religião normativa. As religiões reveladas que são estabelecidas em textos 

escritos, ditam as normas, como os dez mandamentos. Neste caso há um ponto de 

referência externo e permanente que funciona como um mecanismo de regulação 

autoritária, fixando regras, condutas, normas. Se a escrita conforme analisa Derrida 

impõe o conceito de verdade superior, em termos religiosos, ela cria as condições 

de possibilidade na crença num único e verdadeiro Deus. O monoteísmo, assim, é 

devedor da escrita alfabética.109 

 

4.1.3 A Comunicação Tipográfica 

A invenção da impressão de caracteres alfabéticos tipográficos de Gutenberg, na 

Europa do século XV, foi um grande marco no campo da comunicação que impactou 

fortemente diversas áreas da sociedade, como política, economia, vida privada, além da 

ênfase especial no sector religioso. Alguns autores defendem que os impactos trazidos por 

essa invenção foram o berço fértil de possibilidades para o desenvolvimento da Reforma 
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Protestante, alterando significativamente o contexto social e religioso das sociedades da 

época. 

[A invenção da impressão] afetou o desenvolvimento do capitalismo moderno, 

implementou a exploração européia do planeta, mudou a vida em família e a 

política, difundiu o conhecimento como nunca antes, tornou a cultura escrita 

universal um objetivo sério, permitiu a ascensão das ciências modernas e, por outro 

lado, alterou a vida social e intelectual110. 

A invenção dos caracteres alfabéticos e da imprensa serviu como aliada ao projeto 

de modernidade por partilharem características em comum, especialmente pela imprensa 

ter sido o primeiro processo industrial padronizado e mecânico na época, abrindo os 

caminhos para as mecanizações de sistemas que surgiram posteriormente em todos os 

sectores da sociedade. Além disso, a impressão passou a promover a repetibilidade e, 

consequentemente, a homogeneização e padronização da informação, transmitindo esses 

aspetos para o modo como os indivíduos da época estruturavam seus pensamentos e a vida 

em sociedade.  

Portanto, a repetibilidade mecânica aliada ao poder da imprensa de reduzir o 

mundo a páginas – numeradas, lineares – forjando assim um espaço contínuo, 

uniforme e ligado em seqüência, contribuiu para o estabelecimento do império da 

razão e, conseqüentemente, colaborou para o advento de uma ciência mais abstrata 

e mecânica em relação à clássica (…). Para Mcluhan, a diferença entre o homem 

da cultura tipográfica e aquele da cultura quirográfica é quase tão significativa 

como a diferença entre um homem letrado e um não letrado. O homem tipográfico, 

fruto das profundas transformações no modo de conservação e transmissão da 

informação, é portador de uma distinta estrutura de pensamento (…).111 

Conforme destaca AGUIAR (2010), a cultura tipográfica e a expansão dos 

processos de impressão radicalizaram a predominância da visão sobre a audição naquela 

sociedade. Pois, se antes os manuscritos exigiam grandes esforços para decifração e 

interpretação dos textos, fazendo com que muitas das leituras ainda fossem realizadas em 
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voz alta para um aglomerado de pessoas, com as obras impressas essa realidade se altera 

significativamente. A impressão passa a permitir a produção de livros menores e portáteis, 

o que tornou a leitura uma atividade mais rápida e simples, podendo ser feita de forma 

individual e silenciosa.  

O indivíduo se emancipa de seu grupo, porque tem no livro o apoio para ser artífice 

de sua própria historia. (…) Tal desprendimento também colaborou para a chamada 

destribalização do homem tipográfico, o afastando das relações familiares típicas 

do mundo tribal, e também para o processo de separação entre pensamento e 

sentimento, trazendo-nos a possibilidade de agir sem envolver-se. 

A leitura da época tipográfica, solitária e silenciosa, é o principal responsável para 

o desenvolvimento do conceito de uma vida privada que caracterizou a 

modernidade.112 

No que se refere ao campo religioso, conforme mencionado anteriormente, a 

invenção dos caracteres tipográficos foi um marco fundamental para entender a Reforma 

Protestante e as transformações pelas quais a religião católica passou durante o período. 

A tecnologia da impressão permitiu que textos religiosos, com especial destaque 

para a Bíblia, passassem a ser cada vez mais acessíveis para a população. O privilégio e 

quase exclusividade dos sacerdotes e membros do clero de serem os intermediários e 

intérpretes da palavra de Deus foi enfraquecido, permitindo que o povo tivesse acesso 

direto aos textos sagrados e começassem a criar suas próprias interpretações. Através da 

divulgação de textos e obras com outras perspetivas e interpretações sobre a realidade, a 

tipografia permitiu a circulação e ampliação do acesso ao conhecimento e, 

consequentemente, uma abertura para o surgimento de críticas à autoridade, especialmente 

a da Igreja. 

Esse foi o terreno que propiciou o surgimento e a difusão dos ideais de Martinho 

Lutero, influenciando e abrindo caminho para a contestação do status quo da Igreja 

Católica da época, culminando na Reforma Protestante, na Europa do século XVI. 
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Lutero, por seu turno, teve as condições necessárias, abertas pela tipografia, para 

que um grande público de leitores julgasse a validade de suas idéias. O livro 

impresso, padronizado e indelével, como a bíblia de Gutenberg, poderia atingir um 

número cada vez maior de leitores usando a língua local. (…)  

 

A reforma foi o primeiro movimento religioso e mesmo social a utilizar a imprensa 

para se contrapor a uma instituição estabelecida.  

 

(…) É uma revolução no modo de entender o cristianismo, tratando-se de um 

grande marco em sua história, afinal a bíblia (…) – antes um manuscrito em latim, 

de poucas cópias fixadas em monastérios e de acesso exclusivo a uma elite – pôde 

ser multiplicada e passou a ser acessível a um número cada vez maior de fiéis com 

a sua tradução para as línguas locais.113 

As consequências e influências da invenção da tipografia e da Reforma Protestante 

em diversos setores da sociedade, caracterizou muitos dos valores e formas de pensar da 

modernidade, contribuindo para a sua disseminação e expansão.  Autores como Weber 

(2004)114 observam uma afinidade entre o protestantismo e o capitalismo industrial, por 

exemplo, especialmente no que se refere aos aspetos de racionalidade e individualismo 

característicos da época moderna. 

 

A tipografia imbuiu o homem e o mundo ocidental de um modo tipográfico e 

hermenêutico, ou seja, interpretativo de experimentar o cristianismo, um modo 

que, como sabemos por Max Weber (2004), coadunou com o desenvolvimento do 

capitalismo industrial. O protestantismo histórico se configurou como uma religião 

que expressava a racionalidade da época tipográfica e também industrial e, 

inclusive, expressou os fenômenos de racionalização e radicalização do 

individualismo da modernidade, como destaca Galimberti (2006,p.611).  

 

(…) Assim, se a racionalidade moderna levou a um suposto desencantamento do 

mundo, no qual a mística e o mistério perderam a importância desembocando num 
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mundo regido por procedimentos e métodos que visava resultados, a ética 

protestante fruto de uma mentalidade tipográfica, consolidou esse processo de 

racionalização.115 

 

4.1.4 A Comunicação Eletrónica 

Com as transformações tecnológicas impulsionadas pela Revolução Industrial e a 

propagação dos meios elétricos e eletrónicos a partir da metade do século XIX, surgem 

inúmeras inovações no campo da comunicação, transformando-a radicalmente em uma 

comunicação cada vez mais mediada por meios elétricos e eletrónicos. Inovações essas 

como, por exemplo, o telégrafo, o telefone, a fotografia, o rádio, o cinema e a televisão. 

A partir da implementação dessas novas tecnologias, é possível observar a transição 

da cultura tipográfica para uma cultura eletrónica, que passa a ter cada vez mais como 

característica inovadora a instantaneidade na transmissão de mensagens, a rapidez na 

circulação de informações e a comunicação em massa. Essa forma de comunicação 

reinventa o entretenimento e a transmissão de informações e conhecimento de uma forma 

inovadora. Para além disso, o rádio, cinema e a televisão por exemplo, traduziram-se em 

uma forma de comunicação, entretenimento e transmissão de conteúdo em massa, que 

poderia ser experienciado em grupos, não exigia estudo e educação como a leitura, por 

exemplo, e ainda apresentava um baixo custo para o consumidor, apesar dos custos 

elevados para a produção e transmissão. 

Gilbert Seldes (1969 apud BALDINI, 1991, p.78) coloca que, enquanto a 

comunicação tipográfica exigia habilidade para leitura, o que determinava que o 

conteúdo fosse captado em pequenas doses, lentamente difundido e individualmente 

experimentado, processos relativamente baratos para os produtores, mas caros aos 

consumidores, a comunicação eletrônica das mídias de massa, por seu turno, não 

exige nenhuma educação, pode ser experimentada em companhia, pode ser captada 

em doses abundantes, tem um difusão rápida e, apesar de ter um custo altíssimo de 

produção, é extremamente conveniente ao consumidor.116 
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A comunicação eletrónica apresenta a possibilidade de um equilíbrio entre os 

sentidos da visão e audição, muitas vezes misturando imagem e som, tornando-se mais 

lúdica e despertando diferentes percepções sensoriais no interlocutor/consumidor. 

 Segundo AGUIAR (2010), com base na corrente teórica inspirada por Walter Ong 

e Mcluhan, essas transformações tecnológicas que culminaram na comunicação e cultura 

eletrónica, significou o “reingresso da cultura numa nova fase oral, denominada por Ong 

como a oralidade secundária”. Dessa forma, “o equilíbrio sensório do homem volta-se 

novamente ao senso auditivo, ou melhor, o divórcio entre palavra e imagem, provocado 

pela cultura tipográfica, é revertido, o equilíbrio sensório inclui novamente visão e som, 

imagem e música.”117 

As inovações e possibilidades apresentadas pela comunicação eletrónica, deram 

início ao que foi chamado de aldeia global, reforçando algumas das características da 

oralidade e da transmissão de conhecimentos e informações através do som, mas 

acrescentando ainda as inúmeras possibilidades de imagem e vídeo, que ampliou essa 

“aldeia” em uma escala imensamente maior  do que as existentes nas culturas que tinham 

por base a transmissão de conhecimentos também através da oralidade no passado. 

A eletricidade e todo esse aparato de inovações tecnológicas que a acompanhou, 

deu origem ao advento dos “mass media”, isto é, o mundo e a sociedade das 

comunicações generalizadas, que promoveu e permitiu transmissões de um grande 

número de mensagens, simultaneamente, a um grande número de pessoas, em 

locais demasiadamente distantes um do outro, se valendo de instrumentos que vão 

desde a rádio, até a televisão por satélite. 

(…) com a introdução de novos meios de armazenamento, gravação e transmissão 

das informações, a ecologia das mídias sofreu uma radical transformação de tal 

sorte que foi forjada uma nova galáxia da comunicação, que significou a crise do 

modelo ecológico da mídia baseado na tipografia: “O que a TV representou, antes 

de tudo, foi o fim da Galáxia de Guteberg, ou seja, de um sistema de comunicação 

essencialmente dominado pela mente tipográfica e pela ordem do alfabeto 
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fonético.” (Castells, 2005, p.417)118 

A comunicação e troca de informações generalizada e em larga escala geográfica 

permitiu a difusão acelerada de ideias. Como consequência, grupos, crenças e culturas 

antes marginalizadas ou desconhecidas puderam enfim serem notadas e reconhecidas. 

Nesse sentido, as crenças e religiões não europeias e as que, na maior parte dos casos, eram 

praticadas por minorias, puderam ser propagadas. Isso contribuiu para que a hegemonia 

cultural e religiosa presente em épocas anteriores e os pontos de vista muito restritos 

começassem a diluir-se, dando abertura para novas ideias, informações e crenças ganharem 

espaço. 

No contexto da comunicação eletrónica e de massa e de efervescência cultural e 

religiosa, o trânsito de informações e conhecimentos entre o Oriente e o Ocidente se 

intensifica em um nível até então nunca visto. Surgem assim, especialmente no contexto 

europeu do século XX, novas conceções de religiosidades, sincretismos e uma vasta 

pluralidade cultural que irá contribuir e fomentar diretamente os movimentos de 

espiritualidade da Nova Era. 

A sociedade das comunicações proporcionou a presença intensa de grupos 

historicamente marginalizados. A dissolução dos pontos de vistas centrais foi 

causada, portanto, pela tomada de palavra de minorias de todo o tipo, inclusive 

religiosas. (…) 

Com os mass media há uma efervescência cultural e religiosa inédita. O ocidente 

teve contato com religiões não européias de uma maneira nunca experimentada na 

história, e pôde viver uma experiência plural de religião, sendo possível que se 

aderisse a crenças até então desconhecidas, ou apenas imaginadas (…). 

É a mídia eletrônica, nessa interpretação de Vattimo, que é portadora dos 

pressupostos comunicativos necessários para a possibilidade da troca informativa 

entre religiões e religiosidades diversas, a qual se mostra essencial para a gênese 

da nova era. 119 
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4.1.5 A Comunicação Digital  

Assim como demonstrado anteriormente, as transformações tecnológicas 

impactaram diretamente o desenvolvimento da comunicação dentro das sociedades da 

época. A revolução digital, por sua vez, além de impactar a forma como a comunicação se 

dá nas sociedades contemporâneas, inaugura uma nova forma de organização dos 

processos comunicacionais, rompendo com algumas características até então presentes em 

todos os suportes comunicativos anteriores. Para compreender essa revolução que se dá 

com a inauguração das tecnologias digitais é importante, primeiro, compreender como o 

surgimento da internet e suas características intrínsecas vão pautar todas as demais 

transformações no âmbito da comunicação digital e online. 

O desenvolvimento da tecnologia do computador, desde o princípio sem a proteção 

através de patentes, fez com que essa tecnologia estivesse disponível para uma grande 

parcela de indivíduos, através do domínio público. Esse, sem dúvidas, foi um elemento 

central para que as novas tecnologias ligadas aos computadores, redes e internet se 

desenvolvessem de forma rápida e livre, pois o facto de não estarem protegidas por patentes 

impediu o controle exclusivo dos seus usos. Assim, o computador como o primeiro e 

principal suporte físico para a comunicação digital e online já nasce como uma plataforma 

extremamente propícia para a exploração das suas possibilidades e inovação, pois não 

estando sujeito às leis de propriedade intelectual, apresentava essa característica de 

tecnologia aberta, fundamental para o desenvolvimento da comunicação ancorada nas 

redes que constituem atualmente a internet. 

A internet, por sua vez, tem suas origens no projeto de rede experimental chamado 

de ARPANET, que foi desenvolvido na década de 1960 pela ARPA, a agência de defesa 

militar dos Estados Unidos. A rede ARPANET surgiu no contexto militar com o intuito de 

ser um meio de compartilhamento simultâneo de informações, com capacidade de 

processamento e acesso à computadores distantes geograficamente, sendo capaz de 

economizar recursos e ainda impedir a destruição total da rede em possíveis ataques 

nucleares durante a Guerra Fria. Em 1969, a ARPANET foi então a primeira rede a ser 
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implementada dentro do contexto militar nos EUA, expandindo-se posteriormente e 

passando a ser utilizada por centros de pesquisa e universidades. 120 

 

A internet significou uma transformação qualitativa e quantitativa na comunicação, 

sendo o pilar principal da chamada comunicação digital. 

A própria gênese da internet revela as qualidades do novo modelo comunicacional: 

surgida a partir de uma estratégia militar nos EUA como um projeto da Agência de 

Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa norte-americano 

(ARPA) em 1969, tinha como intuito descentralizar dados através de vários 

computadores interligados. (…) Assim, foi criada essa arquitetura informativa 

precursora da internet, a qual não era constituída de centros e sim de nós, o que 

dificultava extremamente um ataque fulminante nas comunicações.121 

 

A arquitetura em redes, que caracteriza a estrutura da internet, inaugura uma 

organização do fluxo de comunicação não mais através de centros emissores, mas sim, por 

nós, que interligam diversos pontos dentro de uma rede descentralizada, onde todos são 

potencialmente emissores e recetores. Dessa forma, a revolução digital rompe, pela 

primeira vez, com a dicotomia entre emissor e recetor, presente até então em todos os 

modelos de comunicação analógicos anteriores. Observa-se uma rutura com os modelos 

hierárquicos e unidirecionais visíveis, por exemplo, na comunicação através dos livros, 

rádio e televisão, onde um ou poucos emissores transmitem a informação para uma 

audiência em massa de recetores. 

Assim, podemos dizer que a comunicação digital se desenvolve através de redes, com 

base em um modelo rizomático122.  

O conceito de rizoma é contraposto ao de raiz e árvore, que sempre fixa um ponto, 

uma ordem, um centro seguro e referencial, e caminhos que se referem sempre à 

raiz que lhes dá sentido. O rizoma não possui uma forma definida, nem um centro 

e muito menos uma raiz que lhe dá sentido. O rizoma gera diversos nós e é 
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composto por uma rede descentralizada que se reproduz continuamente.123 

A instauração desse modelo de comunicação em rede permite a todos os indivíduos 

conectados serem, ao mesmo tempo, produtores, participantes e difusores de conteúdo, 

rompendo com possíveis estruturas de passividade ou hierarquia dentro da comunicação. 

Além disso, esse novo modelo de comunicação digital e online apresenta ainda como fator 

constituinte a interatividade, entre sujeitos e interfaces. Essa interatividade encontra-se 

ainda na base da chamada cibercultura, que segundo Pierre Lévy é “o conjunto de técnicas 

(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores 

que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”124. Dentro desse 

espaço virtual, criam-se espaços simbólicos de interconexão, de comunicação e 

representação, expandindo as possibilidades criativas e interativas de construções culturais 

e sociais. A cibercultura dá a voz, amplifica o polo de emissão e seu alcance, realiza uma 

transição da lógica de transmissão de “um-todos” para a dinâmica da interatividade baseada 

no modelo “todos-todos”, fugindo do sistema unilateral emissor-mensagem-recetor e 

possibilitando a retroalimentação, a construção e a reconstrução conjunta. 

A cibercultura – aberta pela interconexão global das redes digitais - é a cultura da 

velocidade, da extrema interação entre indivíduos e circuitos informativos, da não-

linearidade, da instantaneidade, da quebra das fronteiras geográficas, da ausência 

das figuras de emissor e receptor, da virtualidade e virtualização e da integração e 

convergência. É uma cultura que se expande muito além das meras trocas de dados. 

É uma nova situação midiática e cultural: nem do contexto, nem do texto e sim do 

hipertexto.125 

A comunicação digital em rede traz ainda oportunidades e desafios ligados à 

reinvenção de aspetos espaciais e das fronteiras geográficas/territoriais, culminando em 

outra característica central das novas tecnologias que é a emergência da 

desterritorialização. Essa nova dinâmica, não mais limitada ou pautada por territórios 
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geográficos, inaugura uma comunicação em rede com significativas interações sociais 

realizadas através do que CASTELLS (2000) define como fluxos informativos, que são “as 

sequências intencionais, repetitivas e programáveis de intercâmbio e interação entre 

posições fisicamente desarticuladas, mantidas por atores sociais nas estruturas econômica, 

política e simbólica da sociedade” 126.  

4.2. Religião e Espiritualidade na Comunicação Digital 

O percurso histórico e social abordado ao longo do presente trabalho permite 

observar o impacto que o avanço tecnológico e as diferentes fases de desenvolvimento da 

comunicação tiveram nas transformações sociais e consequentemente também no campo 

religioso. Assim como a comunicação oral, escrita, tipográfica e eletrónica tiveram uma 

forte influência na representação, práticas e crenças religiosas nas sociedades dessas 

épocas, a comunicação digital e online também provocou profundas modificações na forma 

como a religião e a espiritualidade são compreendidas e praticadas na contemporaneidade.   

Alguns autores observam que cada momento histórico-social compartilha 

características e afinidades com certas tendências religiosas e espirituais. E, dessa forma, é 

natural que o atual contexto religioso/espiritual ou a forma como nos relacionamos 

atualmente com a ideia do sagrado seja também um reflexo do momento tecnológico- 

digital, social e comunicativo da sociedade contemporânea. 
 

Para se entender como, ao mudar o suporte comunicativo, se transforma o modo 

de experienciar o sagrado, partimos do pressuposto (…) de que as tecnologias 

comunicativas não são meros instrumentos, e sim, que há uma relação íntima e 

simbiótica entre o paradigma tecnológico e comunicativo de uma dada época e as 

transformações sociais, inclusive no âmbito da representação do sagrado. 127 
 

O advento da internet e da comunicação digital tem permitido o acesso 

indiscriminado a todo o tipo de informação sobre religiões tradicionais e também sobre 

novas religiosidades e formas de praticar a espiritualidade e o sagrado na 

                                                           
126 CASTELLS, Manuel (2000:P501) apud AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010: P89). 
127 AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010:P18) 



 

 

78 

contemporaneidade. Com essa inédita quantidade e disponibilidade de informações ao 

alcance de uma grande maioria e a crescente utilização da rede como uma das principais 

formas de acesso à informação, conhecimento e trocas com grupos de interesses 

semelhantes, tanto as religiões mais institucionalizadas quanto as novas espiritualidades 

começaram a marcar sua presença cada vez mais forte no contexto digital. 
 

As características da tecnologia digital promovem a radicalização da multiplicação 

do campo religioso dado ao acesso a inumeráveis fontes de informação e 

experimentação e com possibilidades infinitas de combinações e recombinações, 

afinal, “...visões religiosas se fundem facilmente na internet devido à possibilidade 

de livre expressão individual e de acesso on-line a praticamente todas as religiões” 

(SHOJI,2007, p. 244), de tal modo que, “... a internet fornece uma prateleira 

virtual de escolhas em relação a informações religiosas, das crenças mais 

tradicionais até as mais contemporâneas e inovadoras.” (GRIFFIN, 2004, p.189, 

tradução nossa).128 
 

A presença da religião e espiritualidade na Internet e o papel da comunicação digital 

nessa mediação tem sido estudada por diversos autores129 na pós-modernidade. Conforme 

demonstrado no trabalho de AGUIAR (2010), grande parte desses estudos utilizam como 

base, seja para concordar ou apresentar perspetivas alternativas, a distinção realizada 

inicialmente por HELLAND (2000)130 entre o que ele chama de “religion online” e “online 

religion”. 

Segundo o autor131, a tipologia religion online estaria relacionada com a 

disponibilização de conteúdos e informações a respeito das religiões, grupos, crenças e 

tradições religiosas das mais variadas no contexto online. A comunicação digital utilizada 

por esses grupos ou instituições seria muito semelhante ao modo de comunicar dos medias 

tradicionais analógicos, com um foco bastante informativo ou de divulgação, onde a 

participação e interação do usuário é mínima ou nula. Essa comunicação estaria mais 

                                                           
128 AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010:P113) 
129 DAWSON & COWAN (2004); HELLAND (2000; 2005); YOUNG (2004); KARAFLOGKA (2003); 

PASHE (2008); (SILVA,2005) apud AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010:P105) 
130 HELLAND (2000) apud AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010:P105) 
131 Idem, P105; P107. 
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conectada com às características da chamada Web 1.0, onde há a predominância de 

elementos textuais e referências às atividades e práticas que se realizam no contexto offline. 

Nesse sentido, essa seria a forma de comunicação digital mais utilizada por instituições ou 

organizações religiosas hierárquicas, como congregações, igrejas, sinagogas, templos, 

mesquitas e organizações comerciais que disponibilizam produtos religiosos para a venda. 

As informações divulgadas e a comunicação estabelecida com o usuário da rede, na maioria 

dos casos, seria controlada e transmitida de forma unilateral. 

Por outro lado, o que o autor132 categoriza como online religion teria como base a 

Web 2.0, onde algumas das características centrais é a conexão, participação e 

interatividade. A comunicação digital construída nesse caso convida o usuário a envolver-

se, contribuir, trocar e participar ativamente, como por exemplo através de práticas 

religiosas ou espirituais do tipo meditação guiada, mapa astral online, leitura de tarô, 

orações online, grupos e chats de conselhos, discussões ou atendimentos espirituais online, 

entre muitas outras possibilidades de interação no contexto online. Assim, segundo o autor, 

a online religion é mais facilmente observada no contexto de novos movimentos religiosos 

e espirituais, sites de grupos pagãos ou não oficiais. 

Apesar da crescente presença de igrejas e grupos religiosos tradicionais na esfera 

online e digital, conforme defendido por alguns pesquisadores, esse tipo de comunicação 

e as transformações tecnológicas pelas quais as sociedades modernas e pós-modernas estão 

passando propiciam sobremaneira o surgimento e difusão de novos movimentos religiosos 

e espirituais, que até então eram pouco conhecidos ou associados a uma minoria dispersa. 

Dessa forma, as transformações observadas com o fortalecimento da comunicação 

digital e online, como o “fim da distinção entre emissor e receptor (…), o incremento da 

interatividade e convergência, a desterritorialização, o aumento da velocidade da 

informação, a queda no custo de produção, o acesso cada vez mais universal e a 

radicalização da virtualização” foram catalisadoras para aumentar a pluralidade, 

diversidade e a rápida expansão de novos movimentos religiosos/espirituais como, por 

exemplo, os movimentos de espiritualidade da Nova Era.  

                                                           
132 HELLAND (2000) apud AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010:P107) 
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Dado a crise da autoridade religiosa com a multiplicação das visões religiosas e o 

advento de uma comunicação horizontal sem centro e sem periferia, a 

desterritorialização e todas as outras consequências do deslocamento da religião 

para as redes, a comunicação digital teria maior afinidade com certas tendências 

religiosas, ou no limite, como sugere Kluver e Chen(2008), as redes digitais seria 

a mídia com maior afinidade com a espiritualidade em tempos de crise da 

modernidade, isto é, de uma época marcada pela crise da religião como aparato 

institucional, mas não na crise nas crenças privadas. O ciberespaço, portanto, 

representa a disponibilidade da prática da fé fora dos espaços tradicionais das 

igrejas (…).133 

 

Autores como AGUIAR (2011), dentre outros, defendem que a tecnologia da 

comunicação digital e a internet têm em suas características base um intrínseco 

antagonismo frente às hierarquias religiosas. Isso porque a organização comunicativa e 

tecnológica da internet é horizontal e não hierarquicamente vertical, o que fornece 

praticamente o mesmo poder de expressão e comunicação para qualquer individuo ou 

membro de uma religião, instituição, grupo ou movimento. Dessa forma, religiões que 

foram criadas e se desenvolveram com base em modelos comunicativos analógicos e, 

portanto, mais propícios à hierarquias, verticalidade e homogeneidade, terão mais 

dificuldades em se manter como autoridades nesse novo contexto social e tecnológico. 

 

A autoridade espiritual, defensora de uma verdadeira visão de mundo, se confronta 

com essa radical multiplicação de vozes, o que faz do digital ser – acrescido de 

outras características – antagonista das hierarquias religiosas, que percebem sua 

mensagem e sua defesa de uma única e verdadeira visão sobre o sagrado num 

emaranhado infindável de visões alternativas. (…) 

Larsson (2005) percebe a internet também no sentido das múltiplas experiências 

religiosas individuais disponíveis, que ao mesmo tempo representa uma liberdade 

religiosa em relação ao contexto social, como também uma ameaça a ordens 

teológicas e autoridade religiosas.134 

                                                           
133 AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010:P112). 
134 Idem, P115. 
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4.2.1 A Espiritualidade da Nova Era e a Internet 

AGUIAR (2010) e outros pesquisadores do tema, defendem a “natural afinidade 

entre as redes digitais e a New Age”135, com base em características intrínsecas 

compartilhadas por ambas, como a descentralização, a organização em redes horizontais, 

autonomia, caráter fluído e indefinido, além do processo de desenvolvimento de ambas ter 

sido marcado pelo forte papel da comunicação, mediação e interação. 

A relação de mão dupla entre a Nova Era e a Internet possibilita inúmeras analogias 

e paralelos, como por exemplo, a miscelânea de tendências, assuntos e influências, a 

notável incompatibilidade e certa rejeição ao autoritarismo, hierarquias e normas rígidas, a 

forma de organização naturalmente aberta, descentralizada e em rede, o caráter holístico, 

o viés democrático, autônomo e livre, entre outros. 

Algumas das características principais da Nova Era, como o fato de ser uma 

comunidade aberta, de trânsito e de ausência de rigidez, possibilitam esse uso 

intensivo da internet, visto que nesta a possibilidade de fluxo informativo é 

intrínseca. Para a Nova Era, a troca de informações é fundamental, sendo essa uma 

forte influência advinda do movimento de contracultura dos anos 1960. Além desse 

aspecto comunicativo, é preciso reconhecer a organização em rede da própria Nova 

Era e como essa é ajustada à estrutura de rede da internet. Na Nova Era a 

estruturação organizacional se dá de maneira horizontal e não vertical. Lojas 

especializadas, centros holísticos, clínicas e consultórios terapêuticos oferecem 

seus serviços e práticas sem que haja uma autoridade organizativa ou, o que seria 

mais limitador, sem um crivo ideológico ou doutrinário. Como uma rede, não há 

uma hierarquia rígida, não há centro ou periferia, o que reforça seu aspecto 

colaborativo, intersetorial, transversal e policêntrico, como ocorre notadamente na 

morfologia virtual desenhada pela web.136 

O autor Carlos Aguiar (2010) argumenta que a gênese e desenvolvimento da Nova 

Era está atrelada “ao advento e difusão dos meios de comunicação eletrônicos (rádio, 

                                                           
135 AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010:P184) 
136 GUERRIERO, Silas & MORAES, Welliton (2016:P85) 
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cinema, televisão), que, no limite, nos faz concluir que a Nova Era é um fenômeno místico-

comunicativo, por excelência.”137 

Os fluxos comunicativos e de troca entre Oriente e Ocidente, religiões antigas, 

tradicionais, e diversos sincretismos foram fortemente possibilitados pelo desenvolvimento 

das tecnologias de comunicação após a revolução industrial e as transformações sociais 

ocorridas na modernidade. A contracultura, como uma das bases do movimento da Nova 

Era, foi uma “experiência extremamente comunicativa”, já que a música, a rádio, o cinema, 

a televisão, os livros e revistas especializadas foram elementos centrais na difusão e 

visibilidade desse movimento. Dessa forma, o papel da comunicação situa-se na origem e 

também no desenvolvimento e expansão do movimento Nova Era. 

Para além disso, as ferramentas comunicativas foram utilizadas desde o princípio 

pelos movimentos New Age para sua difusão, visibilidade e também para possibilitar a 

criação de redes de contacto e troca de serviços, informações e conhecimentos sobre o 

tema. Muitos dos grupos e atividades pertencentes ao movimento Nova Era nasceram ou 

se expandiram através de canais digitais e online, como portais, blogs, redes sociais, chats, 

podcasts, vídeos, cursos online e etc. 

É característica fundamental da Nova Era o modo organizativo em rede – uma rede 

de redes – complexa e extensa, no qual fazem parte diversos atores, desde terapeutas, 

lojas especializadas, simpatizantes, centros holísticos, etc. É uma rede que envolve 

todos os envolvidos, sem posições hierárquicas, sem agendamento central, no limite, 

sem centro e sem periferia. Portanto, a Nova Era – que surgiu num contexto pré-

digital – é naturalmente organizada em rede: “A Nova Era é uma rede de redes, isto 

é, é um conjunto de redes abertas, flexíveis, segmentadas, composta de tantos 

elementos em interação livre entre eles, com qualquer finalidade comum, mas com 

muita autonomia”. (BERZANO, 1999, p.23)138 

 

Diante do inegável e significativo deslocamento da Nova Era para as redes digitais 

o movimento pode ser definido contemporaneamente como sendo totalizante sem 

                                                           
137 AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010:P191) 
138 AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010: P193) 
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ser autoritário, no limite, uma rede planetária. Assim, o deslocamento da Nova Era 

paras as redes digitais forja: “Uma rede global composta por um conjunto de 

símbolos, crenças, palavras e práticas de todo gênero, que une os indivíduos 

independente de sua identidade primária, étnica, cultural, religiosa. A rede da nova 

era une, em um único e eclético amálgama, saberes antigos e ciência moderna, 

tradição secular e tecnologia pós-moderna, percursos de iniciação, métodos 

formativos, terapêuticos e espirituais diversos” (BERZANO, 1999, p.9.)139 

                                                           
139 AGUIAR, Carlos Eduardo S. (2010: P194) 
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Capítulo 5 – Estudo de Caso “Movimento Natural Vibe” 

5.1. Apresentação  

O Natural Vibe foi criado na cidade de Uberlândia, Minas Gerais - Brasil, no dia 08 

de agosto de 2013, pelas mãos da fundadora e gestora Luana Ferreira. Inicialmente surgiu 

como um canal online de divulgação de conteúdos focado em levar informação e inspiração 

para um estilo de vida mais saudável e holístico, com a temática inicial do vegetarianismo.  

Atualmente, definem-se como um “movimento de verdades universais e 

conhecimentos holísticos ancestrais que promove a cura planetária utilizando medicinas 

naturais”140. Além disso, atuam de forma alinhada com os conceitos da Nova Era, sendo 

um movimento que acredita na transformação positiva do planeta, com a missão de 

“despertar a consciência e transformar positivamente o maior número de pessoas 

possível”141. 

O Movimento Natural Vibe se expandiu bastante nos últimos anos e hoje é composto 

também pelo Instituto Natural Vibe142, que é uma “escola de Saberes Universais” do 

Movimento, com cursos, retiros, vivências, experiências e atendimentos, presencialmente 

em cerca de 12 cidades entre Brasil, Europa e Estados Unidos por mês. Atualmente 

possuem o foco em cursos, atendimentos, ações solidárias e atividades relacionadas à 

técnica de cura quântica, Thetahealing®. 

 

The ThetaHealing technique is a world renown healing method that was created by 

Vianna Stibal in 1995 during her own personal journey back to health and after she 

healed from a 9-in tumor her leg. 

The ThetaHealing technique is a meditation technique and spiritual philosophy - 

not specific to one religion but accepting them all - with the purpose of getting 

closer to the Creator. It is a training method for your mind, body and spirit that 

allows you to clear limiting beliefs and live life with positive thoughts, developing 

                                                           
140 Retirado da entrevista online concedida pela fundadora Luana Ferreira, no dia 20/09/2019. 
141 Idem 
142 Pode ser consultado em: https://www.instagram.com/Instituto.NaturalVibe/  

https://www.instagram.com/Instituto.NaturalVibe/
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virtues in all that we do. Through meditation and prayer, the ThetaHealing 

Technique creates a positive lifestyle. (…) 

We believe by changing your brain wave cycle to include the “Theta” state, you 

can actually watch the Creator Of All That Is create instantaneous physical and 

emotional wellbeing. We have learned that through the ThetaHealing Technique 

intuitive abilities can be used to bring about spontaneous physical and emotional 

wellbeing.143 

 

Depois de fundarem o Instituto, abriram recentemente, no mês de setembro, a Casa 

Natural Vibe144, que é o “centro de sabedorias do Movimento Natural Vibe em São Paulo”, 

com o intuito de inspirar as pessoas a viverem a sua vibração natural através de cursos, 

terapias, vivências e produtos holísticos. 

Além das atividades presenciais, que impactam diretamente cerca de 300 alunos por 

mês145, o Natural Vibe (NV) também disponibiliza conteúdo gratuito e online, entre textos, 

vídeos, lives e e-books, para mais de 500 mil seguidores diariamente nas redes sociais. 

 Além de um movimento, o Natural Vibe considera-se também um modelo de 

empresa da Nova Era pautada nos princípios e valores da “autorresponsabilidade, ética, 

empatia e mútua cooperação”, com mais de 25 pessoas trabalhando diretamente e mais de 

60 pessoas de forma indireta ou temporária, como prestadores de serviços em projetos 

específicos. 

A atual logo do Movimento Natural Vibe é uma arte com um olho aberto que, 

segundo a fundadora, é a “representação daquele que olhou para o todo e despertou”, 

relacionando-se com o objetivo do Movimento de “auxiliar no despertar espiritual, através 

de uma rede de troca de saberes que ampliam a consciência”. 

 

 

                                                           
143 Discover ThetaHealing® - Disponível em: https://www.thetahealing.com/about-thetahealing.html  
144 Pode ser consultado em: https://www.instagram.com/Casa.NaturalVibe/  
145 Informações concedidas pela fundadora Luana Ferreira, através de entrevista online, no dia 20/09/2019. 

https://www.thetahealing.com/about-thetahealing.html
https://www.instagram.com/Casa.NaturalVibe/
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5.2. A Fundadora: Luana Ferreira 

Luana Ferreira Moura é fundadora, gestora, palestrante, instrutora de cursos, 

praticante e empreendedora holística do Movimento Natural Vibe. Porta voz de sabedorias 

ancestrais como Xamanismo, Sagrado Feminino, Ayurveda, Astrologia, terapias holísticas 

e a técnica de cura Thetahealing®, tem 35 anos e antes de criar o NV viajou o mundo 

trabalhando nas áreas de entretenimento e moda. Sua vida mudou após engravidar e 

começar a buscar alternativas para uma vida mais saudável e natural para ela e sua filha, 

hoje com 7 anos146. 

Com toda sua transformação, em 2013 fundou o Movimento Natural Vibe, e hoje 

impacta diariamente mais de 500 mil pessoas através das suas redes sociais, se tornando 

uma referência em desenvolvimento pessoal, formando pessoas como curadoras de si, 

terapeutas holísticas e agentes transformadoras planetárias.   

Em entrevista concedida online, Luana Ferreira diz que, apesar de não ter se inspirado 

em nenhuma pessoa ou movimento já existente para criar o NV e não ter uma “fidelidade” 

a algo ou alguém específico, suas principais referências e inspirações no campo da 

espiritualidade são nomes como Vianna Stibal, Osho, Matias de Stefano, Sri Prem Baba, 

Carl Gustav Jung e Berth Hellinger.   

Para ela, a Nova Era é:  

Um novo tempo onde a energia planetária se transforma de acordo com o 

magnetismo que o planeta recebe. É como um reinício onde temos a oportunidade 

de evoluir de forma mais intensa e nos abrirmos para as novas informações que 

começam a surgir através da mudança dessa energia planetária que antes recebia 

um estímulo diferente. 

Considerando que o Natural Vibe é um Movimento brasileiro que, apesar de ter 

presença também no exterior, tem sua agenda e atividades bastante focada no Brasil, 

buscou-se compreender a visão que a fundadora do Movimento tem sobre o país dentro 

                                                           
146 Informações concedidas pela fundadora Luana Ferreira, através de entrevista online, no dia 20/09/2019, 

que pode ser consultada nos Anexos do presente trabalho. 
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desse contexto da espiritualidade da Nova Era. Assim, segundo a Luana Ferreira,  

(…) o Brasil carrega uma grande missão de purificação e cura planetária por termos 

a oportunidade de vivenciar a maior quantidade de intersecções de troca de DNA 

existente na terra e toda sua riqueza de informações. Quando nos purificamos, 

limpamos nossos recebimentos, perdoamos tudo o que foi feito em todos os níveis 

em todas as nações, vamos criando um campo de transformação imensa pois 

estamos conectados à muitas linhagens de diferentes partes do mundo. Por isso 

sinto que a intensidade de transformações que conseguirmos fazer aqui, irá 

reverberar no mundo todo. 

 A temática da maioritária participação das mulheres também é verificada nos cursos 

e atividades proporcionadas pelo Natural Vibe, sendo as mulheres mais de 80% do público 

do Movimento atualmente. Nesse sentido, a fundadora e instrutora vê essa participação das 

mulheres como:   

O despertar e resgate do Yin, energia feminina que existe em todos, mas que foi 

suprimida pelo masculino desequilibrado. Quando nós mulheres e homens 

conseguirmos nos equilibrar, através do despertar do que foi adormecido pelo 

patriarcado, então estaremos prontos e prontas para acessar a energia de amor 

incondicional que existe e já está disponível para nós. Sem a intuição, 

sensibilidade, delicadeza e fluidez do feminino, o equilíbrio não existe. 

 

Por fim, a Luana Ferreira afirma já ter participado, com exceção da Wicca, de todas 

as atividades e práticas associadas à espiritualidade da Nova Era, apresentadas no segundo 

capítulo do presente trabalho147, além de compartilhar de todas as crenças e valores 

listados148 também no mesmo capítulo. Isso reforça o profundo alinhamento das raízes do 

Movimento Natural Vibe com a espiritualidade da Nova Era abordada ao longo desse 

estudo. 

                                                           
147 Pg. 31-33. 
148 Pg. 34. 
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5.3. Atuação – Natural Vibe 

O Movimento Natural Vibe, em conjunto com o Instituto e a Casa Natural Vibe, 

atuam em diversas áreas dentro das terapias e práticas holísticas e de espiritualidades da 

Nova Era. Apesar de terem tido um foco maior nos cursos de Thetahealing® nos últimos 

anos, atualmente planeiam uma expansão com a inclusão de outros cursos, atividades e 

estudos dentro do leque de sabedorias holísticas e ancestrais que se relacionam com as 

crenças e valores defendidos pelo Movimento. A Astrologia, a Ayurveda, os Retiros e a 

venda de produtos da marca Natural Vibe, além de cursos em outras áreas de diferentes 

conhecimentos holísticos, são serviços e ensinamentos que estão sendo incluídos nas 

atividades do NV no curto e médio prazo. 

O público-alvo do NV é maioritariamente feminino, com faixa etária entre 25-34 

anos, falantes de língua portuguesa. Entretanto, consideram que todos os indivíduos que 

possuem algum tipo de fé e buscam uma evolução pessoal estão inseridos como parte do 

público do Natural Vibe. 

Atividades e serviços disponibilizados: 

 Cursos e experiências presenciais de Thetahealing® em mais de 10 cidades no 

Brasil, além de temporadas de cursos na Europa e Estados Unidos; 

 Retiros espirituais e de autoconhecimento com uso de diversas sabedorias 

ancestrais; 

 Conteúdo de astrologia semanalmente através de textos e vídeos no Instagram e 

colunas astrológicas exclusivas via e-mail para usuários cadastrados; 

  Coleção de Joias Natural Vibe com cristais energizados; 

 Curso de Astrologia; 

 Curso de Ayurveda; 

 Venda de produtos holísticos, com a marca Natural Vibe; 

 Aulas online e lives no Youtube e Instagram; 

 Conteúdo informativo e de reflexão sobre autoconhecimento e espiritualidade 

diariamente nas principais redes sociais. 
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5.4. Uso da internet e canais digitais 

Uma das principais motivações para o estudo do Movimento Natural Vibe foi a 

interação e alcance de público, além da visibilidade do Movimento, dentro do cenário 

online e digital da Nova Era no Brasil. A frequência de postagens, entre 2 e 3 conteúdos 

diários, além da organização e qualidade visual dos posts e da relevância e diversidade de 

conteúdos também foram pontos favoráveis à essa escolha. Todos esses fatores fazem com 

que o NV tenha um destaque no nicho em que está inserido, despertando interesse sobre a 

forma como utilizam os media digitais para abordar a espiritualidade da Nova Era e levar 

conteúdo a mais de 400 mil usuários diariamente.   

A equipa por trás do Natural Vibe dedica-se bastante a gestão, planeamento e 

produção de conteúdos para as plataformas online, contando com pelo menos 8 

profissionais envolvidos na área de marketing, produção e divulgação de imagens, textos, 

vídeos e conteúdos nas redes digitais do NV, além de 3 pessoas destinada ao atendimento 

dos usuários e alunos. 

De acordo com a Fundadora Luana Ferreira, existe um planeamento periódico de 

temas e conteúdo, alinhado com os objetivos estratégicos do NV, que é definido em 

conjunto com a equipa de profissionais e a fundadora. São utilizadas ainda aplicações e 

plataformas para a gestão de redes sociais, agendamento de postagens, automatização de 

marketing digital, além de análises e métricas dos conteúdos e interação com o público.  

Considerando que o Natural Vibe já nasceu no contexto da internet e medias digitais, 

o que é observado pela equipa NV é um crescimento e ganho de força dessas plataformas, 

fazendo com que o alcance e impacto nos usuários sejam cada vez maiores. Dessa forma, 

os principais objetivos do uso da Internet pelo Natural Vibe é a divulgação das ações do 

NV para o maior número de pessoas possível, oferecendo conteúdo relevante sobre temas 

relacionados com a essência do Movimento. 

Abaixo são apresentadas as principais plataformas utilizadas pelo NV atualmente. 
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 Site oficial (em reformulação): Movimento Natural Vibe 
 

O site oficial do Natural Vibe está passando por reestruturação, apresentando atualmente 

uma página temporária que contém os links para agenda, venda das garrafas com cristais, orientação 

especial e encontros online. O intuito, após a reestruturação, é trabalhar conteúdos de blog, e-

commerce e divulgação de outras atividades. 

 

Figura 9: Captura de ecrã - Site do Movimento Natural Vibe 

 

 

https://naturalvibe.com.br/
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 E-mail Marketing 

A plataforma de e-mail marketing utilizada pelo Natural Vibe tem como objetivo 

principal a divulgação das agendas de cursos com segmentação específica por localização 

e por cada etapa individual, como níveis de “graduação”, dentro da formação em 

Thetahealing®, além de divulgação de lives e aulas online. O e-mail marketing é utilizado 

ainda para o envio do conteúdo de astrologia para as pessoas que se cadastraram em uma 

lista de interesses, que recebem semanalmente previsões astrológicas do astrólogo do 

Natural Vibe. 

 

 

Figura 10: Captura de ecrã - E-mail Marketing Natural Vibe 

 

 

 

 

 

 



 

 

92 

 WhatsApp Business 

O WhatsApp business é utilizado pelo Natural Vibe como forma de atendimento 

para responder as dúvidas a respeito dos cursos e também para contactar pessoas 

cadastradas em listas de interesse que desejam ser informadas sobre a agenda do NV. Além 

disso, possuem também um grupo de cada cidade por onde ministram os cursos para 

promover a interação entre os integrantes desse movimento. Internamente, o WhatsApp 

Business também é utilizado para a gestão da empresa com grupos de cada 

departamento/projeto que unem os profissionais responsáveis para discutirem e trocarem 

informações relevantes. 

 

 

Figura 11: Captura de ecrã - Perfil WhatsApp Business Natural Vibe 
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 Youtube – Movimento Natural Vibe 

 

O canal do Youtube do Movimento Natural Vibe também está passando por uma 

reestruturação e formação de uma nova estrutura para a publicação de vídeos. Por isso, 

atualmente as postagens são pouco frequentes e a plataforma do Youtube tem sido utilizada 

prioritariamente para lives, encontros e aulas online. Entretanto, contam com quase 25 mil 

inscritos e possuem vídeos mais antigos com conteúdos diversos relacionados à 

alimentação, lei da atração, espiritualidade, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. 

 
Figura 12: Captura de ecrã - Youtube Movimento Natural Vibe 

 
Figura 13: Captura de ecrã – Vídeo do Canal do Youtube do Natural Vibe 

 

https://www.youtube.com/channel/UC_lxWD9aTDGlyApKCIfydyg/videos?view=0&sort=p&flow=grid
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 Facebook: @movimentonaturalvibe 

O Facebook do Natural Vibe conta com mais de 51 mil curtidas/seguidores e 

apresenta conteúdos e agendas de cursos, muitas vezes repostados a partir do Instagram, 

além da criação de eventos de cada curso.  

 

Figura 14: Captura de ecrã - Facebook Natural Vibe - Página Inicial 

 

Figura 15: Captura de ecrã - Facebook Natural Vibe - Fotos 

https://www.facebook.com/movimentonaturalvibe/
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 Instagram: @NaturalVibe 

Conforme será explorado mais adiante nesse trabalho, o Instagram é a rede social mais 

utilizada pelo Natural Vibe e onde possuem o maior número de seguidores e interação. Atualmente 

contam com quase 4 mil publicações e 420 mil seguidores na página do Movimento. Fazem em 

média 3 postagens diárias com conteúdos e também divulgação de agendas de cursos e outras 

atividades e serviços do NV. Além das postagens de artes e textos, utilizam também gifs e vídeos. 

Eventualmente são realizados ainda sorteios e lives com os instrutores do NV. 

 

 

Figura 16: Captura de ecrã - Instagram Movimento Natural Vibe 

 

https://www.instagram.com/naturalvibe/
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5.5 Análise de Conteúdo – Instagram Movimento Natural Vibe 

A fim de compreender de que forma o Movimento Natural Vibe produz conteúdo 

para a rede social Instagram e como interage com o seu público/seguidores através dessa 

rede, optou-se pela realização de uma análise de conteúdo do perfil do movimento. 

A análise de conteúdo, segundo BARDIN (2007), é um “conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

de conteúdos das mensagens”. O autor defende que a utilização da análise de conteúdo tem 

como intuito principal a “inferência de conhecimentos relativos às condições de produção 

(ou, eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores (qualitativos ou 

não)”.   

De acordo com o apresentado por BARDIN (2007), a análise de conteúdo se divide 

em três etapas principais: 

1. Pré-análise 

2. Exploração do material 

3. Tratamento dos resultados, inferência e a interpretação. 

Dessa forma, o presente trabalho utilizou as diretrizes acima descritas como 

fundamentação e metodologia para a exploração do estudo de caso do Movimento Natural 

Vibe, mais especificamente através da análise de conteúdo da página do Movimento na 

rede social Instagram. 

O objetivo com essa análise é compreender quais são as temáticas mais abordadas 

pelo Movimento e se elas, de facto, encontram-se dentro do leque de assuntos relacionados 

com a espiritualidade da Nova Era, quais são os elementos comunicativos (imagem, texto, 

vídeo, etc) mais utilizados, a motivação por trás de cada publicação, além da interação e 

engajamento dos seguidores com o conteúdo apresentado, através das curtidas e 

comentários. 
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5.5.1 Escolha da Rede Social Instagram 

 Dentre as várias plataformas digitais utilizadas pelo NV, escolheu-se o Instagram 

como o objeto de estudo para a análise de conteúdo da comunicação realizada pelo 

Movimento. 

Uma das justificativas para essa escolha tem por base a relevância que essa rede 

social tem alcançado no Brasil e no mundo atualmente, tendo atingido, em 2018, o número 

de 1 bilhão de usuários ativos por mês, com mais de 500 milhões ativos todos os dias à 

nível mundial149. Além disso, o Instagram só perde ainda para o Facebook em termos de 

engajamento150 de usuários e tem a capacidade de gerar interações muito mais poderosas 

do que as do Facebook151, principalmente devido ao apelo visual e audiovisual dos seus 

conteúdos, já que é uma plataforma destinada à publicação de imagens e vídeos. O Brasil 

está entre os países com maior número de usuários do mundo. 

O Instagram foi criado em 6 de outubro de 2010 por Kevin Systrom e Mike Krieger, 

a partir da simplificação de outro programa, o Burbn (PIZA, 2012). Foi 

desenvolvido como um aplicativo móvel para celulares smartphones, disponível 

gratuitamente nas lojas da Apple e, posteriormente, do Google. O Instagram é uma 

mídia social que oferece aos usuários a oportunidade de compartilhar suas vidas 

através da publicação de imagens e vídeos (BERGSTRÖM; BÄCKMAN, 2013). 

152 

O Instagram é um aplicativo móvel onde seus usuários podem compartilhar fotos 

e vídeos em seus perfis, curtir e comentar essas fotos. Segundo Boyd & Ellison 

(2007 apud ARAÚJO, 2015) um site é tido como rede social quando ele apresenta 

as seguintes características: a construção de um perfil, a interação de comentários 

e a exibição da rede social de cada ator.153 

                                                           
149 OBERLO. “10 estatísticas do Instagram que todo empreendedor precisa conhecer em 2019”. Disponível 

em: https://pt.oberlo.com/blog/estatisticas-instagram. Acesso em: 18/09/2019. 
150 Capacidade de interação e reação dos usuários aos conteúdos publicados, medidos principalmente 

através de curtidas, comentários e compartilhamentos. 
151 OBERLO. “10 estatísticas do Instagram que todo empreendedor precisa conhecer em 2019”.  
152 ARAGÃO, Fernanda et.al (2016:P135). 
153 SANTOS, Samir; SILVA, Pablo Petterson; SANTOS, Joseylson Fagner (2016). 
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Além da relevância do Instagram como rede social no contexto da comunicação 

digital mundial, a escolha dessa plataforma para a análise de conteúdo do presente trabalho 

relaciona-se ainda com a centralidade que o Instagram assume dentre as plataformas 

digitais utilizadas pelo Movimento Natural Vibe atualmente e as suas estratégias de 

comunicação. 

A partir de um breve panorama da utilização da internet pelo NV é possível auferir 

que o Instagram, com cerca de 420 mil seguidores e quase 4 mil publicações, é a rede social 

do Movimento com maior nº de seguidores, curtidas, postagens, conteúdo e interação com 

o público, seja através de fotos, textos ou vídeos. Soma-se ainda a isso as contas 

alternativas, também interligadas com o NV e seus conteúdos, que são as páginas do 

Instituto Natural Vibe, com 27,8 mil seguidores, a recente Casa Natural Vibe, com 2,6 mil 

seguidores , e o perfil da Fundadora Luana Ferreira, com 102 mil seguidores. 

 

5.5.2 Metodologia 

 Para a análise de conteúdo foram selecionadas 45 publicações do Instagram do 

Natural Vibe no ano de 2019, utilizando o critério de 9 publicações de cada mês, 

considerando que a visualização do feed de imagens dessa rede é organizada em um 

mosaico de três em três imagens.  

 
Figura 17: Captura de ecrã - Instagram Natural Vibe – Visualização das Publicações 

https://www.instagram.com/NaturalVibe/
https://www.instagram.com/Instituto.NaturalVibe/
https://www.instagram.com/Casa.NaturalVibe/
https://www.instagram.com/LuanaFerreira/
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Os meses selecionados foram alternados para que fosse possível cobrir um espectro 

maior de tempo entre os posts. Assim, foram analisadas 9 publicações dos meses de janeiro, 

março, maio, julho e setembro de 2019. 

Após selecionadas as publicações, elaborou-se uma grelha de análise154, com a 

divisão das seguintes categorias e suas respetivas classificações: 

 Número (Com link para a publicação) 

 Publicação (Recorte da Imagem) 

 Data da Publicação 

 Tipo de Imagem (Foto, Texto, Vídeo ou Arte + Texto) 

 Elementos Visuais (Texto, Pessoas, Animais, Elementos da Natureza, 

Pessoas + Natureza, Universo/ Planetas, Imagem + Texto) 

 Temática do Post (Thetahealing, Astrologia, Ayurveda, Cristais, 

Xamanismo, Meio Ambiente, Agenda / Divulgação, Produtos /Divulgação, 

Relacionamentos, Animais, Conselhos/Dicas, Oração/Mantra, Numerologia 

e Anjos / Santos / Deuses.) 

 Função (Inspiração / Reflexão, Motivação, Informação / Conhecimento, 

Divulgação – Cursos, Divulgação - Atividade Gratuita, Divulgação – 

Produtos e Mobilização) 

 Marcações /Tags  

 Hashtags utilizadas 

 Número de curtidas 

 Número de comentários 

 Identificação Redator 

                                                           
154 Grelha completa pode ser consultada em Anexos. 
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Figura 18: Recorte da Grelha de Análise de Conteúdo - Instagram Natural Vibe 

 

 

 

Nº Publicação Data Tipo de Imagem
Elementos 

visuais
Temática do Post Função Marcações / Tags Hashtags Nº CurtidasNº Comentários

Identificação 

Redator

1 20/09/2019 ARTE + TEXTO TEXTO
AGENDA / 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO - 

CURSOS

Instrutura 

@OhanaWaltrick

@instituto.naturalvibe 

#TodoMundoNaVibe 

#NaturalVibe
170 0 Natural Vibe

2 20/09/2019 FOTO ANIMAIS ANIMAIS
INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO
sem marcações

#NaturalVibe 

#Espiritualidade 

#lhamas 

#AnimaldePoderNV

4251 226 Natural Vibe

3 19/09/2019 ARTE + TEXTO
IMAGEM + 

TEXTO

CONSELHOS / 

DICAS

INSPIRAÇÃO / 

REFLEXÃO

Fundadora 

@LuanaFerreira

#TodoMundoNaVibe 

#NaturalVibe
4777 97

Fundadora do NV 

@LuanaFerreira

4 19/09/2019 TEXTO TEXTO
CONSELHOS / 

DICAS

INSPIRAÇÃO / 

REFLEXÃO
sem marcações

#NaturalVibe 

#Espiritualidade 

#Autoconhecimento

4061 92 Natural Vibe

5 18/09/2019 FOTO
PESSOAS + 

NATUREZA
AYURVEDA

INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO
sem marcações #NaturalVibe 2305 70 Natural Vibe

6 18/09/2019 ARTE + TEXTO TEXTO
AGENDA / 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO - 

CURSOS
. @instituto.naturalvibe 

#TodoMundoNaVibe 

#NaturalVibe
181 2 Natural Vibe

7 18/09/2019 ARTE + TEXTO
IMAGEM + 

TEXTO
THETAHEALING

INSPIRAÇÃO / 

REFLEXÃO

Autor da frase da arte: 

@poemasdoleo

#NaturalVibe 

#Thetahealing 

#espiritualidade

10800 1035 Natural Vibe

8 17/09/2019 VÍDEO
UNIVERSO/ 

PLANETAS
ASTROLOGIA

INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO

Astrólogo NV 

@marcelodalla 

@naturalvibe. 

#NaturalVibe 

#Astrologia 

#TodoMundonaVibe

13600 80
Astrólogo NV 

@marcelodalla 

9 17/09/2019 ARTE + TEXTO
IMAGEM + 

TEXTO
THETAHEALING

DIVULGAÇÃO - 

ATIV. GRATUITA

Fundadora 

@LuanaFerreira 

@instituto.naturalvibe

 Instrutores NV 

@Ohanawaltrick 

@MaheFerreira , 

@Djalmarios e 

@Fellipe_thetahealer 

#NaturalVibe 

#Manifestação 

#Thetahealing

278 9
Fundadora do NV 

@LuanaFerreira

GRELHA DE ANÁLISE DE CONTEÚDO - INSTAGRAM MOVIMENTO NATURAL VIBE
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5.5.3 Análise dos Resultados 

Após organizar e categorizar a amostra de publicações selecionada de acordo com os 

parâmetros previamente definidos, procedeu-se ao tratamento, inferência e interpretação 

dos resultados obtidos. 

1. Tipo de Imagem da Publicação 

Observa-se a predominância de imagens com a combinação de arte + texto, em 62% 

das publicações e da utilização de fotos em 22% da amostra. Esses dados sugerem uma 

preocupação com a visualidade do post, característica marcante na plataforma Instagram. 

Assim, a proporção de publicações com apenas texto na imagem é reduzida (5%), 

buscando-se, na maioria dos casos, o uso de arte/desenho e fotos, em associação com o 

texto. 

 

Figura 19: Gráfico Análise de Conteúdo Instagram - Tipo de Imagem da Publicação 

 

 

22%

5%

11%62%

Tipo de Imagem

FOTO

TEXTO

VÍDEO

ARTE + TEXTO
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2. Elementos Visuais  

Conforme o gráfico abaixo retrata, dentro da amostra analisada, os elementos visuais 

mais utilizados foram os compostos por imagem + texto, em 36% das publicações, 

seguido de apenas texto, em 31% da amostra e de pessoas + natureza, presente em 13% 

dos posts. Cabe ressaltar que as publicações consideradas na categoria “texto” referem-se 

ao elemento central, de maior importância e visualidade na imagem, não excluindo a 

possibilidade de combinar alguma arte ou imagem no plano de fundo da publicação, como 

elemento secundário. 

 

 

Figura 20: Gráfico Análise de Conteúdo Instagram - Elementos Visuais 
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31%

13%
2%
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ANIMAIS

ELEMENTOS NATUREZA

TEXTO
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UNIVERSO/ PLANETAS
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3. Temática do Post 

Com base nos resultados da amostra, é possível observar que as temáticas mais 

frequentes nas publicações são relacionadas à divulgação da agenda de cursos, 

eventos e atividades (24%) que maioritariamente referem-se aos cursos presenciais de 

Thetahealing® e aulas online sobre temas ligados à espiritualidade e 

autoconhecimento; conselhos e dicas (22%) e astrologia (11%), com a “Vibe 

Semanal” que apresenta o horóscopo e previsões para cada signo. 

 

 

Figura 21: Gráfico Análise de Conteúdo Instagram – Temática da Publicação 
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5%

22%

4%2%4%

Temática do Post THETAHEALING

ASTROLOGIA
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CONSELHOS / DICAS

ORAÇÃO / MANTRA

NUMEROLOGIA
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104 

4. Função / Propósito da Publicação 

A função ou objetivo da publicação é um dos dados mais relevantes para a análise do 

conteúdo, já que explicita a que o Movimento NV dedica maior tempo e quantidade de 

posts. Com base na amostra apresentada, observa-se que grande parte das publicações 

(38%) agregam informação e/ou conhecimento para os seguidores da página, 24% 

apresentam conteúdo de inspiração e/ou reflexão e 16% são direcionados para a 

divulgação de atividades gratuitas, como aulas online, lives, vivências presenciais de 

Thetahealing®, entre outros. Logo atrás, em 11% das publicações, verifica-se o objetivo 

de divulgar os cursos presenciais, que são pagos e maioritariamente de Thetahealing®. 

Esses dados, quando cruzados, elucidam a informação apreendida no gráfico anterior que 

mostra que 24% dos posts analisados contém a divulgação da agenda e atividades 

realizadas pelo NV como temática. 

 

 

Figura 22: Gráfico Análise de Conteúdo Instagram - Função/ Objetivo da Publicação 
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5. Marcações /Tags  

A partir do gráfico abaixo, nota-se que muitas das publicações analisadas não 

possuem marcações de outros perfis/usuários, representando 41% da amostra. Além 

disso, a grande maioria de perfis marcados referem-se à equipa do Natural Vibe, como a 

Fundadora Luana Ferreira (15%), a página do Instituto NV (14%), os instrutores de 

Thetahealing® (10%), o astrólogo do NV (10%) e a MISFIT Store (4%) que é uma marca 

de joias com cristais que possui uma coleção em parceria com o Natural Vibe. Por último, 

representando 6% das marcações, estão reunidas algumas fontes e referências de textos e 

fotos utilizadas nas publicações. 

 

 

Figura 23: Gráfico Análise de Conteúdo Instagram - Marcações / Tags na Publicação 
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6. Hashtags utilizadas 

As hashtags (#) são elementos bastante utilizados atualmente no contexto das redes 

sociais, principalmente no Instagram. Elas funcionam como conectores entre diversas 

publicações que possuem elementos em comum, mas não estão necessariamente publicadas 

em um mesmo perfil. Por serem utilizadas no texto das publicações, podem ser 

consideradas como parte das legendas dos posts. O seu uso permite criar uma identificação 

do post para que seja possível encontrar mais facilmente outras publicações da mesma 

temática. 

 A partir da análise do uso que o Movimento Natural Vibe faz das hashtags nas 

publicações da amostra, observa-se que em todas os posts que contém alguma hashtag, há 

a inclusão da #NaturalVibe (69%) e em grande parte das vezes aparece em conjunto com 

a #TodoMundonaVibe (40%). Entretanto, há uma proporção expressiva de publicações 

sem a utilização de hashtags (31%), além de outras que aparecem poucas vezes, mas 

também estão associadas à temática dos posts e ao universo da espiritualidade da Nova 

Era, conforme exposto no gráfico abaixo. 

 

Figura 24: Gráfico Análise de Conteúdo Instagram - Hashtags na Publicação 
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7. Número de curtidas 

A quantidade de curtidas que uma publicação recebe no Instagram é um importante 

indicador do engajamento e da capacidade de determinado conteúdo ir de encontro aos 

interesses e expectativas dos seguidores daquele perfil.  

Dentro da amostra recolhida para essa análise, identificamos que a publicação com o 

maio número de curtidas alcançou 41.487 likes e a segunda com maior número tinha 

alcançado, até o momento, 37.932 likes. Essas duas publicações possuem muitos elementos 

em comum que merecem ser destacados. Ambas foram publicações com vídeos, na 

temática de astrologia, mais especificamente sobre as previsões astrológicas para a 

semana, apresentadas regularmente como o “Vibe Semanal”, pelo astrólogo do NV. As 

publicações tinham como função principal a de transmitir informação/ conhecimento e 

nos dois casos não foram utilizadas hashtags. 

A terceira publicação com o maior número de curtidas, dentro da amostra analisada, 

foi uma foto artística com 17.461 likes, que também tinha como objetivo a transmissão de 

informação/conhecimento. Porém, nesse caso, sobre a temática de animais de poder com o 

arquétipo da força espiritual do leão. 

 

Figura 25: Grelha Análise de Conteúdo Instagram – Maior Nº de Curtidas 

 

Nº Publicação Data Tipo de Imagem
Elementos 

visuais

Temática do 

Post
Função Marcações / Tags Hashtags Nº Curtidas

15 29/07/2019 VÍDEO PESSOAS ASTROLOGIA
INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO

 @marcelodalla 
sem hashtag 41487

25 29/05/2019 VÍDEO PESSOAS ASTROLOGIA
INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO

Astrólogo @MarceloDalla

 @Salvathorie

sem hashtag 37932

16 28/07/2019 FOTO ANIMAIS ANIMAIS
INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO
sem marcações

#NaturalVibe 

#animaldepoder
17461
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Quanto às publicações com o menor número de curtidas, observa-se que as três 

com menos likes são imagens com arte + texto, com o texto como elemento visual central, 

dentro da temática de agenda/divulgação, com a função de divulgar cursos de 

Thetahealing®, respetivamente em Lisboa, com 170 likes, Rio de Janeiro, com 181 likes 

e Los Angeles + Rio de Janeiro, com 206 likes. Nesse sentido, é interessante ressaltar ainda 

que as publicações com a temática de agenda/divulgação são as que apresentam menores 

números de curtidas em geral, com exceção de publicações com sorteios de cursos. 

 

Figura 26: Grelha Análise de Conteúdo Instagram – Menor Nº de Curtidas 

 

8. Número de comentários 

A quantidade de comentários realizados em uma publicação também é outro fator de 

elevada relevância ao analisar a interação dos seguidores com determinada página/perfil 

no Instagram. O facto de um usuário estar disposto a comentar em um post demonstra, na 

maioria dos casos, um elevado nível de engajamento, ainda maior do que no caso das 

curtidas. Entretanto, tratando-se de comentários, é interessante observar ainda o tipo de 

comentário e as motivações que levaram o seguidor a comentar. 

Dentre as publicações do NV analisadas, a primeira mais comentada, com 9.623 

comentários, foi uma imagem com arte + texto, dentro da temática da agenda/divulgação, 

que anunciava um sorteio de 10 cursos de graça de Thetahealing® em 10 cidades, no 

Nº Publicação Data Tipo de Imagem
Elementos 

visuais

Temática do 

Post
Função Marcações / Tags Hashtags Nº Curtidas

1 20/09/2019 ARTE + TEXTO TEXTO
AGENDA / 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO - 

CURSOS

Instrutura @OhanaWaltrick

@instituto.naturalvibe 

#TodoMundoNaVibe 

#NaturalVibe
170

6 18/09/2019 ARTE + TEXTO TEXTO
AGENDA / 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO - 

CURSOS
. @instituto.naturalvibe 

#TodoMundoNaVibe 

#NaturalVibe
181

13 29/07/2019 ARTE + TEXTO TEXTO
AGENDA / 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO - 

CURSOS
sem marcações

#TodoMundoNaVibe #

NaturalVibe 

#AgendaNV

206
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Brasil, Portugal e Estados Unidos. E a motivação para esse elevado número de comentários 

foi justamente uma das regras do sorteio, que consistia em marcar três amigos nos 

comentários para concorrer, podendo comentar quantas vezes fosse desejado desde que 

marcassem pessoas diferentes. 

A segunda publicação com o maior número de comentários, 13.253, também foi uma 

imagem de arte + texto, com a função de inspiração/reflexão, dentro da temática de 

relacionamentos. Esse post também motivava os seguidores a comentarem marcando o 

perfil de pessoas com as quais sentissem uma forte conexão, fazendo uma ligação com o 

texto apresentado na imagem. 

Por fim, o terceiro post na lista dos mais comentados, com 10.917 comentários, 

também apresenta elementos em comum com os anteriores, como o facto de ser uma 

imagem com texto, ter também a função de inspiração/reflexão, e motivar os seguidores a 

comentarem. Nesse caso, a publicação faz referência a um santo/mestre espiritual chamado 

Saint Germain. Após ser contada um pouco de sua história, o redator pede para que o 

usuário comente SIM para se conectar com a vibração de abundância do mestre. 

As três publicações menos comentadas foram as mesmas das publicações menos 

curtidas, apresentadas anteriormente, com respetivamente 0, 2 e 4 comentários. 

 

Figura 27: Grelha Análise de Conteúdo Instagram – Maior Nº de Comentários 

Nº Publicação Data Tipo de Imagem
Elementos 

visuais

Temática do 

Post
Função Marcações / Tags Hashtags Nº CurtidasNº Comentários

21 31/05/2019 ARTE + TEXTO TEXTO
AGENDA / 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO - 

ATIV. GRATUITA

   @instituto.naturalvibe

 @naturalvibe
sem hashtag 6406 9623

38 29/01/2019 ARTE + TEXTO TEXTO
RELACIONAM

ENTOS

INSPIRAÇÃO / 

REFLEXÃO
sem marcações sem hashtag 13253 2670

37 30/01/2019 ARTE + TEXTO
IMAGEM + 

TEXTO

ANJOS / 

SANTOS / 

DEUSES

INSPIRAÇÃO / 

REFLEXÃO
sem marcações

#TodoMundoNaVibe 

#NaturalVibe

#GrandesMestresDaHu

manidade

10917 2076
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9. Identificação do Redator da Publicação 

A análise da identificação do redator de cada publicação tem como intuito perceber 

se, por ser um Movimento que abrange uma coletividade, a escrita dos posts seria 

compartilhada e se haveria essa identificação explícita do redator.  

Conforme o gráfico abaixo demonstra, nota-se que a maior parte das publicações, 

65%, não apresenta a assinatura de uma pessoa específica, conferindo a ideia de um post 

escrito pela equipa do Natural Vibe. No entanto, uma parcela considerável das publicações, 

22%, são assinadas pela fundadora do NV, Luana Ferreira, e 11% pelo astrólogo do NV, 

Marcelo Dalla. Por fim, a cristolaterapeuta parceira do NV identifica-se como redatora em 

2% das publicações analisadas. 

 

 

Figura 28: Gráfico Análise de Conteúdo Instagram - Identificação do Redator 

 

 

 

11%

22%

65%

2%

Identificação Redator

Astrólogo NV

Fundadora NV Luana Ferreira

Equipa Natural Vibe

Cristolaterapeuta da MISFIT
Mayara Tavares
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5.5.4 Métricas do Instagram do Movimento Natural Vibe 

A partir de dados fornecidos pela equipa do Natural Vibe, foi possível auferir ainda 

algumas informações adicionais à análise de conteúdo realizada dentro do contexto dessa 

pesquisa. Assim, abaixo são apresentadas algumas das métricas relacionadas com a 

interação, engajamento e perfil dos seguidores do Movimento Natural Vibe no Instagram. 

 Gênero 

Conforme apresentado ao longo desse trabalho sobre a constituição dos públicos e 

seguidores de movimentos de espiritualidade da Nova Era, a participação maioritária das 

mulheres é um dado frequentemente observado. Assim, o mesmo verifica-se quanto ao 

gênero dos seguidores do Movimento Natural Vibe no Instagram, com as mulheres 

representando a maioria absoluta com 84%. 

 

 

Figura 29: Captura de ecrã Instagram Natural Vibe - Gráfico Gênero 
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 Faixa etária 

A idade dos seguidores também é um fator relevante ao analisar o perfil do público 

do NV no Instagram. E, conforme demostrado pelas métricas disponíveis na própria 

aplicação, é possível considerar que os seguidores do NV, em sua maioria, situam-se entre 

jovens-adultos e adultos, de 18 a 44 anos, com a maior parcela (41%) concentrada entre os 

25 e 34 anos.  

 

 

Figura 30: Captura de ecrã Instagram Natural Vibe - Gráfico Faixa Etária 
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 Região 

As métricas demonstram que a maior parte dos seguidores do Natural Vibe no 

Instagram concentram-se na região sudeste do Brasil, nas cidades de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Belo Horizonte. O destaque, entretanto, é para a cidade de São Paulo, de onde 

provém 14% dos seguidores da página e onde o NV inaugurou, recentemente, seu espaço 

físico, a Casa Natural Vibe. 

 

Figura 31: Captura de ecrã Instagram Natural Vibe - Gráfico Localização 

 

 Publicações que tiveram maior alcance e geraram mais visitas ao perfil  

A partir dos dados fornecidos pela equipa NV referente à interação dos seguidores 

com a página no Instagram, foi possível selecionar as publicações que tiveram um maior 

impacto nos usuários, alcançando um maior número de pessoas e convertendo essas 

visualizações do post em visitas ao perfil do NV, além de curtidas, comentários, 

compartilhamentos e inclusão em “itens salvos”. 
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1. Publicação: “CONHEÇA OS PODERES DESTAS 6 PLANTAS  

Deixe sua casa mais linda, saudável e harmônica.”155 
 

     

 

Figura 32: Captura de ecrã Instagram Natural Vibe - Informações da Publicação 

 

                                                           
155 Disponível em: https://www.instagram.com/p/B0HUOvGhTBJ/?igshid=8vxf282r8dl4 
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2. Publicação: “Diz-me onde dói e eu te direi qual cristal usar!”156 

 

 

Figura 33: Captura de ecrã Instagram Natural Vibe - Informações da Publicação 

 

                                                           
156 Disponível em: https://www.instagram.com/p/BxNOtaRF-4R/?igshid=boqj8h5umwib 

https://www.instagram.com/p/BxNOtaRF-4R/?igshid=boqj8h5umwib
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3. Publicação: “Você tem visto muitos números repetidos por aí?”157 

     

 

Figura 34: Captura de ecrã Instagram Natural Vibe - Informações da Publicação 

 

 

                                                           
157 Disponível em: https://www.instagram.com/p/B2Jzq8ThRkl/?igshid=1930hv3luv4y0 

https://www.instagram.com/p/B2Jzq8ThRkl/?igshid=1930hv3luv4y0
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4. Publicação: “OS SIGNIFICADOS MÍSTICOSDAS BORBOLETAS”158  

 

 

Figura 35: Captura de ecrã Instagram Natural Vibe - Informações da Publicação 

 

 

 

                                                           
158 Disponível em: https://www.instagram.com/p/BxlKcmYBrPG/?igshid=1pwp4ooly214l 

https://www.instagram.com/p/BxlKcmYBrPG/?igshid=1pwp4ooly214l
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5. Publicação: “EXERCÍCIO DE CONEXÃO ENTRE CASAIS 

 (não importando o gênero)”159  

 

 

 

Figura 36: Captura de ecrã Instagram Natural Vibe - Informações da Publicação 

                                                           
159 Disponível em: https://www.instagram.com/p/BynYrB3hmSg/?igshid=y9oyqf08bo36  

https://www.instagram.com/p/BynYrB3hmSg/?igshid=y9oyqf08bo36
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Conclusão 

O presente trabalho analisou os Movimentos New Age e a expansão da 

espiritualidade da Nova Era no contexto da pós-modernidade, buscando utilizar como fio 

condutor o desenvolvimento das tecnologias de comunicação, especialmente no âmbito das 

redes de comunicação online e digital. 

A partir de pesquisas e leituras, foi possível compreender as mudanças pelas quais a 

religião passou ao longo do tempo, tendo suas práticas e papel social ressignificados nas 

sociedades modernas e pós-modernas. Nesse sentido, foi ainda relevante analisar essas 

transformações no campo religioso em paralelo ao desenvolvimento das formas e 

tecnologias comunicativas, mostrando-nos a interação e influência mútua entre 

religião/espiritualidade e comunicação. 

Através das contribuições de diversos autores, observou-se a transição do papel da 

religião de “aglutinadora e moralizadora da sociedade”, como defendido por Durkheim 

(1983), e de “manutenção da ordem”, de acordo com Tocqueville (1987), para uma esfera 

baseada cada vez mais na escolha e prática individual e privada, passando da hegemonia 

de religiões tradicionais como o Cristianismo para um pluralismo religioso, conforme 

argumenta Pierucci (1997). Nesse sentido, foram apresentados ainda conceitos e 

argumentos a cerca do “desencantamento do mundo” e da “secularização”, com base na 

análise weberiana e nos estudos trazidos por De Araújo (2003). Em contraponto, 

Woodhead & Heelas (2000) possibilitaram enriquecer o debate e pesquisas ao defenderem 

a “destradicionalização da religião” através do surgimento da pluralidade religiosa e de um 

possível “reencantamento do mundo”.  

Assim, no decorrer do século XX, impulsionado pelos movimentos de contracultura, 

pelas transformações sociais da época e por novos questionamentos e anseios, o movimento 

New Age surge e se expande pela Europa e Estados Unidos, chegando mais tarde no Brasil. 

A fim de compreender e aprofundar o estudo sobre New Age e a espiritualidade da 

Nova Era no contexto contemporâneo e da comunicação digital, após uma introdução sobre 

as transformações e características que a Internet promove nesse campo, realizou-se o 
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estudo de caso do Movimento Natural Vibe.  

Sendo o Natural Vibe um representante brasileiro desse movimento com uma forte 

presença digital e que engloba diversas práticas e temáticas relacionadas com a 

espiritualidade da Nova Era, foram realizadas pesquisas e análises de conteúdo do perfil 

do Movimento no Instagram, além de entrevista com a fundadora Luana Ferreira. 

Os resultados e interpretações dos dados dessas análises possibilitam concluir que o 

Natural Vibe é um exemplo contemporâneo e bastante relevante de como essa 

espiritualidade da Nova Era vem sendo abordada e divulgada através das redes sociais, 

atraindo um número expressivo de público e seguidores. Verificou-se que as atividades, 

cursos e conteúdos partilhados pelo Movimento estão alinhados com as temáticas, crenças 

e práticas características da espiritualidade da Nova Era. E que o Natural Vibe se define 

claramente como um movimento inserido e movido por essas crenças e valores, 

disponibilizando cursos, práticas e conteúdos informativos e reflexivos tipicamente sobre 

essas temáticas. Depreende-se ainda, a partir da análise dos resultados, que o público do 

NV apresenta notável interesse por assuntos centrais ao New Age, como astrologia, cristais, 

meditação, natureza, simbologia, autoconhecimento, terapias alternativas, entre outros. 

Além de configurar características de um público jovem-adulto, residente em grandes áreas 

urbanas e de maioria feminina, características que se assemelham às dos indivíduos 

atraídos pelos movimentos de contracultura e New Age do início do século XX. 

Ademais, nos conteúdos partilhados e na entrevista concedida é possível constatar 

que o Natural Vibe segue os princípios intrínsecos a esse tipo de espiritualidade, sem 

dogmas ou doutrinas rígidas, sem assumir uma religião específica, mas abrangendo e 

respeitando uma multiplicidade delas. Através da junção de símbolos e crenças de 

diferentes ideologias, religiões ou correntes de pensamento, tem o desenvolvimento 

pessoal, o autoconhecimento e a expansão da consciência individual e coletiva como 

objetivos e princípios norteadores. Esses valores são transmitidos, de forma clara, direta e 

eficiente, através das plataformas digitais utilizadas pelo Movimento.  

Nesse sentido, conclui-se que as redes digitais promovem o meio ideal, não 
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hierárquico, descentralizado, veloz, aberto, democrático, autônomo e interativo, para a 

expansão e comunicação dessa espiritualidade, ao mesmo tempo que esses movimentos se 

adaptam e usufruem das potencialidades da tecnologia de comunicação digital 

contemporânea. Constata-se, assim, que a comunicação que se estabelece no contexto das 

redes digitais possibilita a criação de uma rede planetária de troca de conhecimentos e 

informação que, semelhante ao Movimento Natural Vibe, tem a capacidade de unir e 

transmitir sabedorias ancestrais, descobertas da ciência moderna, práticas de tradições 

antigas, terapias inovadoras e tecnologias de última geração simultaneamente.  

A relação de reciprocidade e retroalimentação entre a comunicação digital em rede 

com a espiritualidade da Nova Era torna-se então clara ao observar as transformações pelas 

quais o campo da comunicação e das religiões/espiritualidades percorreu, culminando no 

atual paradigma de indistinção entre emissor e recetor, de intensificação da troca, 

compartilhamento e interatividade, da crescente desterritorialização e velocidade, da 

drástica redução nos custos de produção e emissão de mensagens para grandes massas, da 

universalidade e democratização do acesso à informação, entre outros. 

Ainda no âmbito da análise do Movimento Natural Vibe e da sua presença digital, 

foi possível verificar o papel central das mulheres como grande maioria de participantes, 

líderes e impulsionadoras das atividades e reflexões sobre a espiritualidade da Nova Era. 

Os princípios e valores defendidos pelo Sagrado Feminino também puderem ser 

observadas no contexto do Natural Vibe e das suas temáticas publicadas no Instagram, 

além de algumas práticas e conteúdos que dialogam diretamente com o assunto. Nesse 

sentido, nota-se a importante contribuição das redes digitais para a difusão de informações, 

conteúdos e na criação de um ambiente, mesmo que muitas vezes virtual, de partilha, troca, 

apoio mútuo e empoderamento feminino. 

Portanto, a partir desse estudo, é possível concluir que as tecnologias, a comunicação 

digital e as redes sociais são ferramentas eficientes para serem utilizadas pelos movimentos 

New Age no intuito de construir canais coletivos de informação, reflexão, aprendizagem e 

troca de conhecimentos, promovendo o encontro de pessoas que compartilham crenças, 

práticas e propósitos semelhantes. 
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Sem o intuito ou a pretensão de esgotar o assunto sobre a espiritualidade e o contexto 

digital, e por entender que esse é um campo em constante transformação e bastante fértil 

para pesquisas e análises futuras, acredita-se ter sido possível, a partir desse trabalho, 

contribuir com a discussão e investigação sobre o tema, fornecendo conteúdo e inspiração 

para futuros estudantes, interessados e pesquisadores da área. 
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Anexos 

Anexo 1 – Grelha de Análise de Conteúdo: Instagram Movimento Natural Vibe 

 

 

 

Nº Publicação Data Tipo de Imagem
Elementos 

visuais
Temática do Post Função Marcações / Tags Hashtags Nº CurtidasNº Comentários

Identificação 

Redator

1 20/09/2019 ARTE + TEXTO TEXTO
AGENDA / 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO - 

CURSOS

Instrutura 

@OhanaWaltrick

@instituto.naturalvibe 

#TodoMundoNaVibe 

#NaturalVibe
170 0 Natural Vibe

2 20/09/2019 FOTO ANIMAIS ANIMAIS
INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO
sem marcações

#NaturalVibe 

#Espiritualidade #lhamas 

#AnimaldePoderNV

4251 226 Natural Vibe

3 19/09/2019 ARTE + TEXTO
IMAGEM + 

TEXTO

CONSELHOS / 

DICAS

INSPIRAÇÃO / 

REFLEXÃO

Fundadora 

@LuanaFerreira

#TodoMundoNaVibe 

#NaturalVibe
4777 97

Fundadora do NV 

@LuanaFerreira

4 19/09/2019 TEXTO TEXTO
CONSELHOS / 

DICAS

INSPIRAÇÃO / 

REFLEXÃO
sem marcações

#NaturalVibe 

#Espiritualidade 

#Autoconhecimento

4061 92 Natural Vibe

5 18/09/2019 FOTO
PESSOAS + 

NATUREZA
AYURVEDA

INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO
sem marcações #NaturalVibe 2305 70 Natural Vibe

6 18/09/2019 ARTE + TEXTO TEXTO
AGENDA / 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO - 

CURSOS
. @instituto.naturalvibe 

#TodoMundoNaVibe 

#NaturalVibe
181 2 Natural Vibe

7 18/09/2019 ARTE + TEXTO
IMAGEM + 

TEXTO
THETAHEALING

INSPIRAÇÃO / 

REFLEXÃO

Autor da frase da arte: 

@poemasdoleo

#NaturalVibe 

#Thetahealing 

#espiritualidade

10800 1035 Natural Vibe

8 17/09/2019 VÍDEO
UNIVERSO/ 

PLANETAS
ASTROLOGIA

INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO

Astrólogo NV 

@marcelodalla 

@naturalvibe. 

#NaturalVibe 

#Astrologia 

#TodoMundonaVibe

13600 80
Astrólogo NV 

@marcelodalla 

9 17/09/2019 ARTE + TEXTO
IMAGEM + 

TEXTO
THETAHEALING

DIVULGAÇÃO - 

ATIV. GRATUITA

Fundadora 

@LuanaFerreira 

@instituto.naturalvibe

 Instrutores NV 

@Ohanawaltrick 

@MaheFerreira , 

@Djalmarios e 

@Fellipe_thetahealer 

#NaturalVibe 

#Manifestação 

#Thetahealing

278 9
Fundadora do NV 

@LuanaFerreira

GRELHA DE ANÁLISE DE CONTEÚDO - INSTAGRAM MOVIMENTO NATURAL VIBE
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Nº Publicação Data Tipo de Imagem
Elementos 

visuais
Temática do Post Função Marcações / Tags Hashtags Nº CurtidasNº Comentários

Identificação 

Redator

10 31/07/2019 FOTO
ELEMENTOS 

NATUREZA
CRISTAIS

DIVULGAÇÃO - 

PRODUTOS

Cristaloterapeuta e co-

fundadora da MISFIT

@MayaraTavares8

 @MisfitStore

#NaturalVibe #Misfit 

#Cristais #QuartzoRosa 

#Energia

3590 80

Cristaloterapeuta e 

co-fundadora da 

MISFIT

@MayaraTavares8

11 30/07/2019 ARTE + TEXTO
IMAGEM + 

TEXTO
AYURVEDA

INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO
sem marcações

#NaturalVibe  

#Ayurveda #Saúde
9060 419 Natural Vibe

12 30/07/2019 FOTO
ELEMENTOS 

NATUREZA
XAMANISMO

INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO
sem marcações

#NaturalVibe 

#PoderdoFogo

 #Xamanismo

3404 145 Natural Vibe

13 29/07/2019 ARTE + TEXTO TEXTO
AGENDA / 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO - 

CURSOS
sem marcações

#TodoMundoNaVibe #N

aturalVibe 

#AgendaNV

206 4 Natural Vibe

14 29/07/2019 FOTO
PESSOAS + 

NATUREZA

ORAÇÃO / 

MANTRA
MOTIVAÇÃO sem marcações

#TodoMundoNaVibe 

#NaturalVibe 

#OraçãoDaSemana 

#Espiritualidade 

#NovaEra

6842 1094 Natural Vibe

15 29/07/2019 VÍDEO PESSOAS ASTROLOGIA
INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO

 @marcelodalla 
sem hashtag 41487 240

Astrólogo NV 

@marcelodalla 

16 28/07/2019 FOTO ANIMAIS ANIMAIS
INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO
sem marcações

#NaturalVibe 

#animaldepoder
17461 1105 Natural Vibe

17 27/07/2019 ARTE + TEXTO
IMAGEM + 

TEXTO

AGENDA / 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO - 

ATIV. GRATUITA

 Fundadora do NV

@LuanaFerreira

 Instrutor do NV 

@rsixavier

#NaturalVibe #Encontro 

#Propósito #Replay
711 30

Fundadora do NV 

@LuanaFerreira

18 26/07/2019 FOTO
PESSOAS + 

NATUREZA

CONSELHOS / 

DICAS

INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO

 Fundadora do Natural 

Vibe 

@LuanaFerreira

#NaturalVibe #NovaEra 

#Energia #Proteção
1712 33

Fundadora do NV 

@LuanaFerreira
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Nº Publicação Data Tipo de Imagem
Elementos 

visuais
Temática do Post Função Marcações / Tags Hashtags Nº CurtidasNº Comentários

Identificação 

Redator

GRELHA DE ANÁLISE DE CONTEÚDO - INSTAGRAM MOVIMENTO NATURAL VIBE

19 31/05/2019 ARTE + TEXTO
IMAGEM + 

TEXTO

AGENDA / 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO - 

ATIV. GRATUITA

 Fundadora do NV

@LuanaFerreira

 @MaheFerreira  

@DjalmaRios 

@OhanaWaltrick  

@Fellipe_Thetahealer

 @Instituto.NaturalVibe

#TodoMundoNaVibe 

#NaturalVibe #Cura 

#Reiki #Thetahealing

936 21
Fundadora do NV 

@LuanaFerreira

20 31/05/2019 VÍDEO
ELEMENTOS 

NATUREZA
CRISTAIS

INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO
Video by @spiritnectar

#TodoMundoNaVibe 

#NaturalVibe #Cristais 

#Citrino #Amestista

14579 72 Natural Vibe

21 31/05/2019 ARTE + TEXTO TEXTO
AGENDA / 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO - 

ATIV. GRATUITA

   @instituto.naturalvibe

 @naturalvibe
sem hashtag 6406 9623 Natural Vibe

22 31/05/2019 FOTO
PESSOAS + 

NATUREZA

PRODUTOS / 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO - 

PRODUTOS

 Fundadora do Natural 

Vibe 

@LuanaFerreira

 @MisfitStore 

sem hashtag 1502 8
Fundadora do NV 

@LuanaFerreira

23 30/05/2019 ARTE + TEXTO
IMAGEM + 

TEXTO
THETAHEALING

INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO

Instrutor de 

ThetaHealing  

@fellipe_thetahealer

 @instituto.naturalvibe

sem hashtag 3082 80 Natural Vibe

24 30/05/2019 FOTO
PESSOAS + 

NATUREZA

CONSELHOS / 

DICAS

INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO

 @maya_gypsy

 @lukemcameron

#NaturalVibe

#TodoMundoNaVibe

#banhoenergetico

12982 201 Natural Vibe

25 29/05/2019 VÍDEO PESSOAS ASTROLOGIA
INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO

Astrólogo 

@MarceloDalla

 @Salvathorie

sem hashtag 37932 160
Astrólogo NV 

@marcelodalla 

26 28/05/2019 FOTO PESSOAS MEIO AMBIENTE
INSPIRAÇÃO / 

REFLEXÃO
sem marcações

#NaturalVibe

#TodoMundoNaVibe

#povosindigenas

#amazonia

#uniao

4873 83 Natural Vibe

27 29/05/2019 ARTE + TEXTO
IMAGEM + 

TEXTO

AGENDA / 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO - 

ATIV. GRATUITA
 @instituto.naturalvibe

#TodoMundoNaVibe 

#NaturalVibe #Cura #Rei

ki 

#Thetahealing

2203 179
Fundadora do NV 

@LuanaFerreira
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Nº Publicação Data Tipo de Imagem
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visuais
Temática do Post Função Marcações / Tags Hashtags Nº CurtidasNº Comentários

Identificação 

Redator

GRELHA DE ANÁLISE DE CONTEÚDO - INSTAGRAM MOVIMENTO NATURAL VIBE

28 30/03/2019 ARTE + TEXTO
IMAGEM + 

TEXTO
NUMEROLOGIA

INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO
sem marcações

#NaturalVibe

#TodoMundoNaVibe
13097 2020 Natural Vibe

29 30/03/2019 ARTE + TEXTO TEXTO
AGENDA / 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO - 

CURSOS
sem marcações sem hashtag 983 26 Natural Vibe

30 29/03/2019 ARTE + TEXTO
IMAGEM + 

TEXTO

CONSELHOS / 

DICAS

INSPIRAÇÃO / 

REFLEXÃO

 Fundadora do Natural 

Vibe 

@LuanaFerreira

#TodoMundoNaVibe 

#NaturalVibe
6651 175

Fundadora do NV 

@LuanaFerreira

31 28/03/2019 ARTE + TEXTO
IMAGEM + 

TEXTO

CONSELHOS / 

DICAS

INSPIRAÇÃO / 

REFLEXÃO
sem marcações

#TodoMundoNaVibe 

#NaturalVibe
2961 140

Fundadora do NV 

@LuanaFerreira

32 28/03/2019 ARTE + TEXTO
IMAGEM + 

TEXTO
ASTROLOGIA

INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO

Astrologo 

@MarceloDalla
sem hashtag 7761 296

Astrólogo NV 

@marcelodalla 

33 28/03/2019 ARTE + TEXTO
IMAGEM + 

TEXTO

AGENDA / 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO - 

ATIV. GRATUITA
sem marcações sem hashtag 1631 91 Natural Vibe

34 27/03/2019 ARTE + TEXTO TEXTO
CONSELHOS / 

DICAS

INSPIRAÇÃO / 

REFLEXÃO
sem marcações

#TodoMundoNaVibe 

#NaturalVibe
8541 419 Natural Vibe

35 27/03/2019 ARTE + TEXTO
IMAGEM + 

TEXTO

ANJOS / SANTOS 

/ DEUSES

INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO
sem marcações

#Gratidão #Amor 

#Universo

#NaturalVibe

4894 1294 Natural Vibe

36 26/03/2019 ARTE + TEXTO
IMAGEM + 

TEXTO

CONSELHOS / 

DICAS
MOTIVAÇÃO sem marcações sem hashtag 9281 340 Natural Vibe
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Nº Publicação Data Tipo de Imagem
Elementos 

visuais
Temática do Post Função Marcações / Tags Hashtags Nº CurtidasNº Comentários

Identificação 

Redator

GRELHA DE ANÁLISE DE CONTEÚDO - INSTAGRAM MOVIMENTO NATURAL VIBE

37 30/01/2019 ARTE + TEXTO
IMAGEM + 

TEXTO

ANJOS / SANTOS 

/ DEUSES

INSPIRAÇÃO / 

REFLEXÃO
sem marcações

#TodoMundoNaVibe 

#NaturalVibe

#GrandesMestresDaHuma

nidade

10917 2076 Natural Vibe

38 29/01/2019 ARTE + TEXTO TEXTO
RELACIONAMEN

TOS

INSPIRAÇÃO / 

REFLEXÃO
sem marcações sem hashtag 13253 2670 Natural Vibe

39 29/01/2019 ARTE + TEXTO TEXTO
CONSELHOS / 

DICAS

INSPIRAÇÃO / 

REFLEXÃO

 Fundadora do Natural 

Vibe 

@LuanaFerreira

#TodoMundoNaVibe 

#NaturalVibe
6540 55

Fundadora do NV 

@LuanaFerreira

40 28/01/2019 ARTE + TEXTO TEXTO ASTROLOGIA
INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO
Astrólogo @Salvathorie sem hashtag 3698 41

Astrólogo NV 

@Salvathorie

41 28/01/2019 ARTE + TEXTO TEXTO MEIO AMBIENTE MOBILIZAÇÃO sem marcações sem hashtag 10199 745 Natural Vibe

42 26/01/2019 VÍDEO
PESSOAS + 

NATUREZA

AGENDA / 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO - 

CURSOS
 @instituto.naturalvibe sem hashtag 950 39 Natural Vibe

43 26/01/2019 TEXTO TEXTO
ORAÇÃO / 

MANTRA

INSPIRAÇÃO / 

REFLEXÃO
sem marcações

#NaturalVibe 

#OraçãoDaSemana
9165 183 Natural Vibe

44 25/01/2019 ARTE + TEXTO TEXTO
CONSELHOS / 

DICAS

INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO
sem marcações

#TodoMundoNaVibe 

#NaturalVibe
8101 109 Natural Vibe

45 25/01/2019 ARTE + TEXTO TEXTO
AGENDA / 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO - 

ATIV. GRATUITA
 @instituto.naturalvibe sem hashtag 924 53 Natural Vibe
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Anexo 2 – Entrevista realizada com Luana Ferreira - Fundadora do NV  

 

Entrevista Natural Vibe – Fundadora: Luana Ferreira 

(Entrevista online através do WhatsApp - Respostas enviadas no dia 20/09/2019) 

 

1. O que é o Natural Vibe? 

Somos um movimento de verdades universais e conhecimentos holísticos ancestrais 

que promove a cura planetária utilizando medicinas naturais. 

4. Você considera o Natural Vibe um movimento New Age, inserido no contexto da 

espiritualidade da Nova Era? 

Sim, trabalhamos com os conceitos de nova era. 

5. Quando, onde e como surgiu o Natural Vibe? Quais foram as motivações iniciais? 

O Natural Vibe foi criado no dia 08 de agosto de 2013. Inicialmente era apenas um 

canal de divulgação de conteúdos com o objetivo de promover um estilo de vida mais 

saudável, como o vegetarianismo. 

6. Qual a missão do NV? 

A missão do NV é despertar a consciência e transformar positivamente o maior 

número de pessoas possível. 

7. Qual o público alvo do NV? 

Nosso público alvo é majoritariamente feminino com faixa etária entre 25-34 anos. 

Mas consideramos que todas as pessoas que possuem algum tipo de fé e buscam uma 

evolução pessoal fazem parte do nosso público. 

8. Quais são os objetivos de médio e longo prazo do NV? 

A médio prazo projetamos dar início a novos projetos como o lançamento de cursos 

de diferentes áreas de conhecimentos holísticos. A longo prazo nosso objetivo é 

sermos uma universidade com um espaço físico para receber pessoas de todas as partes 
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do mundo e promover a cura para cada um. 

9. Quais são as principais crenças e valores que norteiam o NV?  

Acreditamos em um modelo de empresa da nova era, com valores pautados na 

autorresponsabilidade, ética, empatia e mútua cooperação. 

10. Quem é a equipa NV?  

Temos hoje 25 pessoas que trabalham diretamente no Natural Vibe e mais de 60 

pessoas que prestam serviços em momentos específicos. 

Luana Ferreira - Fundadora 

Mahê Ferreira - Instrutora 

Rafael Xavier - Instrutor 

Djalma Rios - Instrutor 

Fellipe Oliveira - Instrutor 

Ohana Waltrick - Instrutora 

Osvaldo Martinelli - Gestor 

administrativo 

Bárbara Firmiano - Gestora de projetos 

Layla Yuka - Consultoria de projetos 

Laura Laís - Gestora de Marketing 

Munique Moura - Financeiro 

Sâmala - Produção de eventos 

Carolina Maeda - Produção de eventos 

Caroline Oliveira - Atendimento 

Gaya Chayanne - Atendimento 

Joyce Muller - Apoio atendimento 

Marina Souza - Redatora 

Lais Vieira - Assistente de marketing 

Felipe Menegheti - Designer 

José Mauro Neto - Analista de 

marketing 

Danillo Mendes - Analista de 

marketing 

Nara - Criação artística 

Bárbara Haddad - Branding 

Gabriela Alvarenga - Produtora 

audiovisual 

Diogo - Editor de audiovisual 

Produtores locais (17) 

Assistentes e suportes (20) 
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11. O que o NV oferece atualmente, de forma online e presencial? E qual a estimativa de 

pessoas atingidas em cada atividade?  

Atualmente o NV oferece conteúdo gratuito (textos, vídeos, lives, e-books) diariamente para 

mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais. Presencialmente temos em média 12 cursos 

mensais que ensinam a técnica Thetahealing em diferentes cidades no Brasil e do exterior. Além 

disso temos periodicamente retiros e ações solidárias com atendimentos e palestras. Mensalmente 

movimentamos cerca de 200 alunos presenciais. 

 

12. Quais são as Mídias sociais e plataformas online utilizadas? Existe um foco maior em 

algumas delas? Existe um objetivo e planeamento para cada uma delas? 

A principal mídia utilizada atualmente é o Instagram, devido ao maior engajamento com o nosso 

público. Além dela, utilizamos na estratégia de marketing também o Facebook, WhatsApp 

Business, e-mail marketing e Youtube com encontros online. Existe um planejamento periódico 

de conteúdo seguindo um alinhamento com os objetivos. 

 

13. Poderiam fornecer uma breve explicação sobre as diferentes estratégias utilizadas em 

cada uma dessas plataformas online, por favor?  

 

 Site Oficial: Está passando por reestruturação para trabalharmos com conteúdo de blog, e-

commerce e outras novidades. Atualmente utilizamos uma página temporária que contém os 

links para agenda, venda das garrafas, orientação especial e encontros online.   

 Email Marketing: Utilizamos para divulgar agendas de cursos com segmentação específica por 

localização e caminho de cada um ao longo da formação em Thetahealing. Levamos também 

conteúdo de astrologia para pessoas que se cadastraram em uma lista de interesses para receber 

semanalmente previsões astrológicas do nosso astrólogo. 

 Whatsapp Business: O nosso atendimento utiliza para responder as pessoas que nos procuram 

com dúvidas a respeito dos cursos e também entramos em contato com pessoas cadastradas em 

listas de interesse que desejam ser informadas sobre a nossa agenda. Além disso temos também 

um grupo de cada cidade por onde passamos com os cursos para promover interação entre as 

pessoas que fazem parte desse movimento. Internamente utilizamos também na gestão da 

empresa com grupos de cada departamento/projeto que unem os profissionais responsáveis para 

que possam conversar entre si. 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 Youtube: Usamos mais para lives por conta da nossa estrutura estar se formando agora dessa 

forma estamos inativos nas postagens. 

 Facebook: Postamos conteúdos e agendas de cursos e também criamos eventos de cada curso. 

Fazemos campanhas patrocinadas com público segmentado para cada curso.     

 Instagram: Fazemos em média 3 postagens diárias com conteúdos e também divulgação de 

agendas de cursos e outras iniciativas do NV. Além das postagens de artes e textos utilizamos 

também gifs e vídeos (tanto no feed quanto no IGTV). Pontualmente utilizamos para sorteios, 

fazemos lives com os instrutores. Temos atualmente 3 contas diferentes: Natural Vibe, com nosso 

conteúdo mais geral - Instituto Natural Vibe, com conteúdos mais específicos relacionados aos 

nossos cursos - Casa Natural Vibe, uma nova conta que traz conteúdos relacionados ao nosso 

espaço em São Paulo. 

 

14. Qual a estratégia de comunicação digital utilizada? Como são definidos os temas, 

conteúdos, tipo de plataforma utilizada, frequência de publicação, arte, etc?  

Trabalhamos em equipe com a produção de conteúdos e definição de temas, que é sugerido e 

definido junto com a fundadora. Publicamos diariamente de 2 a 3 conteúdos em nossas redes 

sociais. Utilizamos a plataforma do Facebook Business para a maior parte das ações, com o apoio 

também do MLabs e RD Station em momentos oportunos.  

 

 

15. Quais os objetivos principais no uso da internet pelo NV?  

Divulgar nossas ações e atingir o maior número de pessoas possíveis com um conteúdo relevante 

que trate sobre temas que afins a nossa essência. 

 

16. Como você acredita que a internet e as mídias sociais impactam no trabalho do NV? Nota 

alguma diferença ao longo dos anos desde o surgimento do NV? 

O NV já surgiu no contexto da internet e das mídias digitais, sendo um dos primeiros canais a 

trazer esse tipo de conteúdo para as mídias sociais. Ao longo dos anos notamos o crescimento 

das plataformas e essa força vem aumentando cada vez mais. 

 

17. Existe alguma análise de público do NV? Como a % de mulheres e homens, faixa etária, 

nacionalidade, classe social, etc. 

Sim, hoje utilizamos as próprias ferramentas nativas do Facebook e Instagram for business, que 

nos trazer essas informações demográficas. 

18. Através das métricas apresentadas nos Apps de gestão do Instagram do Movimento NV, 

quais foram as publicações com maior impacto, curtidas e comentários? **Envio de capturas 
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de ecrã com a indicação das métricas dessas publicações, apresentadas ao longo do presente 

trabalho.   

19. Quantas pessoas/profissionais estão envolvidos diretamente na gestão, marketing e 

produção de conteúdos para o instagram do NV?  

São 8 profissionais: Laura - gestão de marketing; Felipe – designer; Nara - produção de artes; 

Lais - analista de marketing; Bárbara - curadoria de imagem; Marina - produção de textos e 

pautas; Luana - criação de conteúdo; Danillo - campanhas patrocinadas. 

20. Você se inspirou ou se inspira em algum movimento ou grupo que já existe? Se sim, quais? 

Não me inspirei em nada nem ninguém específico… tudo o que eu vou fazendo é recebido e vou 

seguindo a minha intuição, tanto que há pouco tempo entendi de fato o que é o NV. 

 

21. Quais são as suas principais referências teóricas/ideológicas sobre espiritualidade e Nova 

Era? (pessoas, grupos, livros, estudos, movimentos) 

Pessoas:  Vianna Stibal, Osho, Matias de Stefano, Prem Baba, Carl Gustav Jung, Berth 

Hellinger...   

Xamanismo, Física quântica, Yoga, Ayurveda, Astrologia, Thetahealing... 

Não sigo muitas pessoas e nem tenho uma “fidelidade” com algo específico, tudo vai aparecendo 

para mim de acordo com o que preciso. Converso muito entre as pessoas que convivo e que são 

muito intuitivas. 

 

22. Para você, o que é a Nova Era? 

Um novo tempo onde a energia planetária se transforma de acordo com o magnetismo que o 

planeta recebe. É como um reinício onde temos a oportunidade de evoluir de forma mais intensa 

e nos abrirmos para as novas informações que começam a surgir através da mudança dessa 

energia planetária que antes recebia um estímulo diferente. 

 

23. Como você enxerga o Brasil dentro do contexto da espiritualidade da Nova Era e dos 

movimentos New Age? 

Ao meu sentir o Brasil carrega uma grande missão de purificação e cura planetária por termos a 

oportunidade de vivenciar a maior quantidade de intersecções de troca de DNA existente na terra 

e toda sua riqueza de informações.  Quando nos purificamos, limpamos nossos recebimentos, 

perdoamos tudo o que foi feito em todos os níveis em todas as nações, vamos criando um campo 

de transformação imensa pois estamos conectados à muitas linhagens de diferentes partes do 

mundo. Por isso sinto que a intensidade de transformações que conseguirmos fazer aqui, irá 

reverberar no mundo todo. 
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24. Como você vê o papel e a participação das mulheres na Nova Era? 

O despertar e resgate do Yin, energia feminina que existe em todos mas que foi suprimida pelo 

masculino desequilibrado. Quando nós mulheres e homens conseguirmos nos equilibrar, através 

do despertar do que foi adormecido pelo patriarcado, então estaremos prontos e prontas para 

acessar a energia de amor incondicional que existe é já está disponível para nós. Sem a intuição, 

sensibilidade, delicadeza e fluidez do feminino, o equilíbrio não existe. 

 

25. Resumo/ Bio da Luana Ferreira: 

Depois de viajar o mundo trabalhando nas áreas de entretenimento e moda, mudou sua vida 

totalmente ao engravidar e descobriu o lado natural da vida.  

Com toda sua transformação, em 2013 fundou o Movimento Natural Vibe, que hoje atinge 

diariamente mais de 500 mil pessoas através das suas redes sociais, se tornando uma referência 

em desenvolvimento pessoal. 

Estudante, praticante, palestrante, Instrutora de cursos e porta voz de sabedorias ancestrais como 

Xamanismo, Sagrado Feminino, Ayurveda e Astrologia, assim como de terapias holísticas, é 

mundialmente reconhecida por expandir a técnica de cura Thetahealing® no Brasil e no mundo, 

formando pessoas como curadoras de si, terapeutas holísticas e agentes transformadoras 

planetárias.   

É gestora do Instituto Natural Vibe, centro de conhecimentos que está em mais de 10 cidades do 

Brasil, Europa e Estados Unidos, promovendo experiências e conteúdos para que o máximo de 

pessoas possam despertar e se melhorarem como seres humanos. 

 

26. Assinale, por gentileza, quais das práticas abaixo você já participou: 

( x ) Yoga 

( x ) Meditação 

( x ) Astrologia 

( x ) Terapias com cristais 

( x ) Numerologia 

( x ) Aromaterapia 

( x ) Tarô 

( x ) Fitoterapia 

( x ) Reiki 
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( x ) Xamanismo 

( x ) Canalizações 

( x ) Leituras de aura 

( x ) Radiestesia 

( x ) Constelação Familiar 

( x ) Thetahealing 

( x ) Barras de Access 

( x ) Consulta dos Registos Akáshicos 

( x ) Florais de Bach 

( x ) Massagens terapêuticas 

( x ) Tratamentos Ayurvédicos 

( x ) Sagrado Feminino e Culto à Deusa 

(  ) Wicca 

( x ) Uso da Ayahuasca / Santo Daime 

( x ) Seminários, cursos e retiros espirituais 

 

27. Assinale, por gentileza, com quais crenças e valores abaixo você se identifica ou concorda 

(x) Seres humanos são seres espirituais e possuem uma alma que é uma fagulha divina da 

Criação/Deus. 

(x) Crença em um Deus ou Deusa, que pode ter diferentes nomes, mas é visto como uma energia 

universal criadora de tudo, que não pune, respeita o livre arbítrio de cada indivíduo e ama 

incondicionalmente a sua criação. Acredita-se ainda que partindo da crença bíblica de que o 

“homem é imagem e semelhança de Deus”, todos os seres humanos possuem essa divindade 

dentro de si mesmo, sendo também deuses. 

(x) Unidade com o todo ou Holismo, onde todos os seres estão energeticamente e 

espiritualmente interligados e unidos entre si e com Deus ou o Cosmos. “Todos somos Um”. 

(x) Crença em energia material/física e espiritual, vibração energética, centros de energia no 

corpo humano (chakras) e em locais específicos do planeta (vórtex). 

(x) Reencarnação da alma como um processo de evolução e aprendizado atrelado a um processo 

cármico e espiritual, fazendo da morte apenas uma transição para outros planos. 
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(x) Todos os seres possuem uma missão de alma e um propósito de vida que abrange os 

aprendizados, acordos espirituais, desafios, dons e etapas que devem ser realizadas ao longo da 

jornada individual de cada um. 

(x) Ligação entre corpo-mente-alma onde o ser é observado como um todo complexo, 

considerando a interdependência entre esses aspetos. Assim, o que se faz ao corpo físico ou os 

pensamentos e sentimentos frequentes, por exemplo, tem a capacidade de interferir no bem-estar 

físico, mental e espiritual dos indivíduos. 

(x) Evolução espiritual e expansão do nível de consciência como resultados de sentimentos, 

atos, aprendizados, curas, superação de desafios, transformações internas e reencarnações. 

Crença de que os seres humanos estão em diferentes estágios evolutivos e níveis de consciência 

e, dessa forma, cada um experiencia a vida a partir desse contexto único e individual. 

(x) Livre arbítrio como uma das mais importantes leis universais que deve ser respeitada por 

todos os seres e que defende a supremacia da liberdade de escolha de cada indivíduo de acordo 

com o seu nível de consciência.   

(x) Autorresponsabilidade como a crença de que tudo o que acontece na vida de um indivíduo 

é responsabilidade dele e que, de alguma forma, situações, pessoas e desafios são atraídos por 

afinidade energética e vibracional, para aprendizados e de acordo com o nível de consciência de 

cada um. 

(x)  Crença nas leis universais como regentes da vida de todos os seres do planeta, a partir de 

fundamentos espirituais e metafísicos. Algumas delas são: lei do livre arbítrio, lei da atração, lei 

da causa e efeito, lei da unidade, lei da dualidade, entre outras. 

(x) Multidimensionalidade ou crença na existência de planos e dimensões espirituais paralelas, 

bem como em seres multidimensionais, mestres ascencionados, guias, espíritos, extraterrestres, 

anjos, elementais, entre outros. 

(x) Espiritualidade e Ciência como colaborativas, harmônicas e complementares, 

principalmente ao considerar e ter como base estudos e teorias advindos da Física e Mecânica 

Quântica, metafísica, entre outros. 

(x) Respeito, reverência, conexão e simbiose com a natureza e todos os seus elementos, 

compreendendo-os como fonte de sabedoria e potencial curativo. 
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(x) Busca pelo equilíbrio da energia feminina e masculina (Yin-Yang), respeitando a 

importância de cada uma. 

(x) Crença no Sagrado Feminino e em divindades femininas anteriores às religiões patriarcais 

tradicionais. 

(x) Ações, escolhas e decisões guiadas pela intuição e por insights, fora de padrões unicamente 

racionais, lógicos e analíticos. 

(x) Crença na sincronicidades e sinais do universo ao invés de coincidência e acasos. 

(x) Força do Pensamento, seja ele positivo ou negativo, como capaz de influenciar ou 

determinar os acontecimentos.  

(x) Relativismo que considera que as dualidades, como bem e mal, certo e errado, sorte e azar, 

entre outras, são ilusórias sendo julgadas pela mente racional a partir de um ponto de vista 

fragmentado e limitado. Assim, nada seria verdadeiramente bom ou mau, certo ou errado, mas 

sim relativo, podendo ter seu significado alterado de acordo com a perspetiva e o nível de 

consciência do observador.  
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