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... num artigo que apareceu em O Estado de São Paulo, em 

novembro de 1972, três cientistas de renome mundial fizeram 

declarações a respeito de pesquisas de comunicação com outros 

mundos. Dentre os argumentos apresentados, destacamos o fato 

de que existem 18.000 mundos em condições semelhantes à 

Terra, calculados pela Ciência, e 250 bilhões de estrelas e 

planetas! Lemos em outro artigo, que na Constelação de 

Escorpião existe uma estrela tão grande que, se ela se deslocasse 

de sua órbita e tentasse passar entre o Sol e a Terra, colidiria 

com os dois. Números realmente fantásticos. 

A quantidade de mundos possivelmente habitados nos leva a 

pensar no grau de adiantamento ou de atraso desses possíveis 

habitantes. E ainda, naturalmente, estabelecemos, como ponto 

de referência, nossa própria civilização, nosso próprio meio 

físico. Mas esse pensamento, lógico apenas na aparência, não 

resiste a uma análise mais profunda. Se compararmos a Terra 

com essa imensidão, veremos logo que ela é apenas um ponto 

insignificante no Universo. Não parece lógico, portanto, pensar 

que as formas de vida, possíveis nesses outros mundos, devam 

ocorrer segundo conceitos de um dos menores dos mundos. 

Nesse sentido, a ficção científica é mais coerente que as 

concepções puramente científicas, que, aliás, são poucas. 

 

 

Mário Sassi 
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SANTOS, Altierez Sebastião dos. As narrativas visuais e religiosas do Vale do Amanhecer. 

Dissertação de Mestrado em Ciências da Religião. São Bernardo do Campo: Universidade 

Metodista de São Paulo, 2016. 138 p. 

 

RESUMO: 
O Vale do Amanhecer é um movimento religioso genuinamente brasileiro que surgiu a partir 

da década de 1960 no Distrito Federal. A pesquisa tem como objetivo investigar a cultura 

visual religiosa do Vale do Amanhecer como elemento-chave da sua interpretação e 

construção da sua narrativa religiosa pós-moderna. Parte-se da hipótese de que a sua 

iconografia enquanto se utiliza elementos da ficção científica representa uma forma nova e 

rara de se situar na contemporaneidade considerando aspectos da cosmologia do século XX, 

para construir uma narrativa religiosa adaptada. Como referencial teórico utilizamos a 

abordagem de Edgar Morin sobre a intersecção de cinema e imaginário, a reflexão de Joseph 

Campbell como modelo da jornada do herói ou monomito. Como metodologia propõem-se 

partir da proposta por Gillian Rose para a interpretação da cultura visual. Espera-se evidenciar 

a importância das narrativas literárias espíritas e cinematográficas de ficção científica na 

constituição da narrativa pictórica do Vale do Amanhecer e como isso transformou este 

movimento em um dos principais fenômenos religiosos que assuiram a nova cosmologia. 

PALAVRAS CHAVE: Religião; Vale do Amanhecer; Nova Cosmologia; Narrativas Visuais;  

Ficção Científica. 

 

 

SANTOS, Altierez Sebastião dos. Las narrativas visuales e religiosas del Valle de Amanecer: 

Dissertación de Mestrado en Ciências de la Religión. São Bernardo do Campo: Universidade 

Metodista de São Paulo, 2016. 138 p. 

 
RESUMEN: El Valle del Amanecer es un movimiento religioso genuinamente brasileño que 

surgió de la década de 1960 en el Distrito Federal (Brasília). La investigación tiene como 

objetivo estudiar la cultura visual religiosa del Valle del Amanecer como un elemento clave 

de la interpretación y la construcción de su narrativa religiosa posmoderna. Comienza con la 

suposición de que su iconografía, y utilizan elementos de la ciencia ficción es una forma 

nueva e inusual para situar los aspectos que consideran contemporáneas de la cosmología del 

siglo XX, para construir una narrativa religiosa adaptada. Como marco teórico que utilizamos 

el método de Edgar Morin en la intersección de la película y la reflexión imaginaria de Joseph 

Campbell como el modelo para el héroe o viaje monomito. La metodología propuesta es de la 

propuesta por Gillian Rose para la interpretación de la cultura visual. Se espera para resaltar la 

importancia del espíritu y narrativas literarias cinematográficas de ciencia ficción en la 

constitución de la narrativa pictórica del Valle del amanecer y cómo se transforma este 

movimiento uno de los principales fenómenos religiosos que assuiram la nueva cosmología. 

PALABRAS CLAVE: Religión; Valle del amanecer; Nueva Cosmología; Narrativas 

visuales; ficción científica. 
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SANTOS, Altierez Sebastião dos. Le récit visuelle et religieux de la Valle de l‘Aube. 

Dissertation sur les Sciences de la Religion. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista 

de São Paulo, 2016. 130 p. 

 

 
RÉSUMÉ: Le Vale de Amanhecer, Vallée de l‘Aube, est un mouvement religieux 

authentiquement brésilien qui a émergé dans les années 1960 dans le District Fédéral 

(Brasília). La recherche vise à étudier la culture visuelle religieuse de la Vallée de l'Aube 

comme un élément clé de l'interprétation et la construction de son récit religieux postmoderne. 

Il commence avec l'hypothèse que leur iconographie tout en utilisant des éléments de science-

fiction est une façon nouvelle et inhabituelle de situer les aspects contemporains qui 

envisagent de la cosmologie du XXe siècle, pour construire une narration religieuse adaptée. 

En tant que cadre théorique, nous utilisons l'approche d'Edgar Morin sur l'intersection du film 

et de la réflexion imaginaire de Joseph Campbell comme modèle pour le voyage de l'héros ou 

monomyth. La méthodologie proposée est de la proposition de Gillian Rose pour 

l'interprétation de la culture visuelle. Il est prévu de mettre en évidence l'importance de l'esprit 

et des récits littéraires cinématographiques de science-fiction dans la constitution du récit 

pictural de la Vallée de l'Aube et la façon dont il a transformé ce mouvement l'un des 

principaux phénomènes religieux qui assuiram la nouvelle cosmologie. 

MOTS-CLÉS: Religion; Vallée de L'Aube; Nouvelle Cosmologie; Récit Visuel;  Science-

fiction 

 

 

 

SANTOS, Altierez Sebastião dos. The visual and religious narratives in the Dawn Valley. 

Dissertation in Science of Religion. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São 

Paulo, 2016. 138 p. 

 

ABSTRACT: The Vale de Amanhecer, literally, Dawn Valley, is a genuine Brazilian 

religious movement that emerged after the 1960s in the Federal District (Brasília). The 

research aims to investigate the religious visual culture of the Dawn Valley as a key element 

of interpretation and construction of its postmodern religious narrative. It starts with the 

assumption that their iconography while using elements of science fiction is a new and 

unusual way to situate the contemporary considering aspects of cosmology of the twentieth 

century, to build an adapted religious narrative. As a theoretical framework we use the 

approach of Edgar Morin on the intersection of film and imaginary reflection of Joseph 

Campbell as the model for the hero or monomyth journey. The methodology proposed is from 

the proposal by Gillian Rose for the interpretation of visual culture. It is expected to highlight 

the importance of spirit and cinematic literary narratives of science fiction in the constitution 

of the pictorial narrative of the Dawn Valley and how it transformed this movement in one of 

the main religious phenomena that embraced the new cosmology. 

KEYWORDS: Religion; Dawn Valley; New Cosmology; Visual Narratives; Science fiction. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa versa sobre imagem e religião. Ela explora e interpreta a 

importância da imagem (sobretudo do cinema) na constituição de uma linguagem religiosa 

seguida por milhares de pessoas. É um estudo sobre como a visualidade foi determinante para 

a formação de um movimento religioso da atualidade, por isso o título ―convergências 

cinematográficas e iconográficas‖. De fato, a visualidade tem uma importância destacada na 

cultura brasileira, também marcada pela oralidade. Por fazer parte da matriz cultural e 

religiosa brasileira, o Vale do Amanhecer também é fortemente marcado por estas narrativas. 

Por isso, nesta pesquisa, este fenômeno religioso será entendido como uma narrativa, no 

sentido semiótico, pois dialoga com narrativas muito distintas, como as religiosas, 

cinematográficas, literárias, históricas e da cultura popular. 

Nesta pesquisa abordamos essas dialogias em três eixos principais: 1) a história do Vale 

do Amanhecer e o surgimento de suas narrativas literárias e pictóricas próprias; 2) o Vale do 

Amanhecer em relação à nova cosmologia e às narrativas místicas que envolveram a fundação 

de Brasília, assim como a possível influência do cinema e da cultura visual sequencial 

(histórias em quadrinhos) na constituição da visualidade própria do movimento e; 3) o diálogo 

entre religião e ficção científica no tecido religioso do Vale do Amanhecer, um diálogo que 

aparentemente é uma resposta dos excluídos à promessa não cumprida de Brasília como a 

Utopia dos brasileiros no século 20. No pórtico de cada capítulo apresentaremos uma 

introdução mais específica e pormenorizada sobre eles. 

Sempre que possível e evitando ferir a clareza do texto, utilizaremos o recurso da voz 

direta para tornar o texto uma leitura mais agradável. Tendo em vista a imersão que 

realizamos não apenas no contato com as dezenas de obras às quais recorremos, mas também 

ao contato com as pessoas do Vale, alguns trechos relatando episódios ou pormenores da 

Doutrina poderão vir sem citação, o que não indica apropriação indébita, pois, ou não foram 

relatados ainda ou foram percebidos por nós nas visitas realizadas ou ainda são considerados 

de domínio comum. 
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1. A HISTÓRIA DO VALE DO AMANHECER: NARRATIVAS LITERÁRIAS E 

PICTÓRICAS PRINCIPAIS 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Serão abordados neste capítulo três pressupostos para análise das narrativas literárias e 

pictóricas do Vale do Amanhecer: o contexto histórico em que surgiu este fenômeno religioso 

(1.1), a narrativa literária produzida por ele e por seus membros e intérpretes (1.2) e as 

narrativas pictóricas desenvolvidas por eles (1.3). 

Na primeira parte deste capítulo, com o objetivo de situar o objeto de estudos no seu 

contexto, faremos uma breve contextualização histórica que leva em conta fatores relevantes 

para esta pesquisa. A história da constituição do movimento está ligada à busca espiritual de 

Tia Neiva e de Mário Sassi, os fundadores, que transitavam no universo religioso brasileiro 

marcado pelo sincretismo entre catolicismo, umbandismo e kardecismo. Com o objetivo de 

compreender um pouco mais sobre a dinâmica interna do Vale do Amanhecer, abordaremos 

também alguns aspectos como sua organização, linhas gerais da administração (com seus 

conflitos) e também alguns aspectos doutrinários que interessam diretamente a esta pesquisa, 

como por exemplo, a história de Pai Seta Branca, o patrono espiritual, e a explicação que o 

Vale do Amanhecer dá sobre a Humanidade, que teria, segundo a doutrina, sua origem em um 

planeta de outra região do espaço sideral de onde os primeiros seres humanos teriam vindo in 

illo tempore em três levas sucessivas e das quais a atual Humanidade integra a terceira. Na 

segunda parte, analisaremos algumas narrativas literárias do movimento ou que o 

influenciaram. Dentre a vasta literatura deixada por Tia Neiva e Mário Sassi sobre o tema, 

escolhemos a obra 2000: a conjunção de dois planos, escrita pelos fundadores por volta da 

década de 1970, que é um dos textos doutrinários mais lidos por adeptos. Para estabelecer 

correspondências entre elementos religiosos do Vale do Amanhecer e outros discursos – 

religiosos ou não –, abordaremos narrativas do mesmo período, como os livros Exilados da 

Capela, de Edgard Armond, de 1959 e Eram os deuses astronautas?, de Erich Von Däniken, 

de 1968. A compreensão mais aprofundada sobre o fenômeno religioso do Vale do 

Amanhecer requer o acesso às narrativas que ele fez de si mesmo, seja por meio dos escritos 

de Mário Sassi e de Tia Neiva, seja por escritos de seus próprios membros. A compreensão 

mínima sobre aspectos mais gerais da doutrina passa pelo contato com as obras próprias do 

movimento. Os textos literários escolhidos, tanto os do Vale do Amanhecer quanto externos a 
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ele, se relacionam a temas da nova cosmologia como, por exemplo, naves e viagens espaciais, 

planetas habitados e seres extraterrestres, todos estes, elementos privilegiados na cosmovisão 

do Vale do Amanhecer. A opção por abordar narrativas literárias se deu porque elas fazem 

referência a elementos centrais desta pesquisa e porque informaram antes das narrativas 

visuais as experiências místicas de Neiva Chaves Zelaya. A narrativa visual da doutrina será 

representada aqui pela sequência de quatro telas que retratam a vida dos personagens 

Tiãozinho e Justininha, sendo que em duas telas o casal é representado junto e em outras duas 

telas, apenas Tiãozinho é representado. Pintadas pelo artista plástico Joaquim Vilela em datas 

imprecisas na década de 1980, tais telas encontram-se expostas no Templo Mãe em Planaltina, 

DF. Utilizaremos na compreensão destas pinturas o método de análise de Gillian Rose, que 

interroga as imagens a partir das dimensões tecnológica, composicional e social que elas 

possuem, resultando desta análise a possibilidade de compreensão de aspectos relacionados à 

cultura material e econômica em que as obras de arte foram produzidas. Por fim abordaremos 

ainda neste item imagens extraídas da série de ficção científica Jornada nas Estrelas, com as 

quais as pinturas de Vilela dialogam. 

 

 

1.1 O SURGIMENTO DO VALE DO AMANHECER 

 

 

Antes de abordarmos as narrativas literárias e pictóricas da doutrina, é oportuno 

conhecer um pouco do contexto histórico e do espaço no qual elas foram gestadas. O Vale do 

Amanhecer é um movimento religioso brasileiro surgido no Planalto Central a partir da década de 

1960. Esse movimento tem sua narrativa religiosa marcada pelo sincretismo. Originada a partir 

de um núcleo católico-umbandista-kardecista, sua ênfase está na religiosidade popular e em 

uma identidade de ―religião científica‖. Tanto o misticismo
1
 quanto a cultura científica são 

contribuições dos dois fundadores da doutrina: Tia Neiva, católica piedosa com trânsito nos 

espiritismos e Mário Sassi, erudito e homem experimentado na academia científica. 

O acervo místico (conforme os adeptos chamam o corpus doutrinário) foi constituído 

pelo empenho de Mário Sassi e a partir das intuições de Tia Neiva, mas outras contribuições 

religiosas também foram recebidas pelo Vale do Amanhecer, inclusive de correntes esotéricas 

                                                 
1  Para efeitos de clareza conceitual, utilizaremos a palavra misticismo para designar a inclinação que a 

religiosidade popular apresenta na crença de forças e entes sobrenaturais segundo a concepção de Mendonça 

(2008, p. 138). Algumas vezes utilizaremos a palavra mística e a utilizaremos para indicar as formulações ou 

revelações espirituais de Tia Neiva e Mário Sassi sobre a doutrina do Vale do Amanhecer. 
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da Nova Era, movimento no qual a comunidade é também comumente situada. Oriunda do 

catolicismo, mas tendo desenvolvido sua cultura religiosa em círculos da Umbanda e do 

Kardecismo, Tia Neiva assimilou doutrinas e práticas próprias de tais meios. A ênfase, 

contudo, repousa no Espiritismo Umbandista e no Catolicismo popular, como pontua o Prof. 

Antônio Mendonça ao tratar da matriz cultural e religiosa brasileira: 

A cultura brasileira tem três componentes muito claros: a cultura 

ibero-latino-católica, a indígena e a negra. A primeira não é 

representada pelo catolicismo tridentino, mas pela religião popular, 

folclórica e festiva legada pela tradição lusitana. Dessa mistura de 

culturas resultou um imaginário de um mundo composto por espíritos 

e demônios bons e maus, por poderes intermediários entre os homens 

e o sobrenatural por possessões. Trata-se de um mundo maniqueísta 

em que os poderes são classificáveis entre o bem e o mal e 

manipuláveis magicamente. O homem, por meio de agentes especiais, 

pode organizar este mundo de modo a obter dele benefícios que não 

são permanentes, mas devem ser negociados no cotidiano. Merecem 

atenção constante (MENDONÇA, 2008, p. 138). 
 

Mendonça identifica na cultura brasileira a presença da magia, isto é, a crença no poder 

de mutação ou de influência no curso dos acontecimentos a partir de efeitos não naturais, de 

ordem ou origem superior e com a mediação de seres espirituais (por meio de fórmulas rituais 

ou ações simbólicas). Por isso é possível afirmar que o imaginário religioso do Vale do 

Amanhecer preserva e se utiliza de elementos ―mágicos‖, como os de origem afro-brasileira 

(como a veneração pelos anciãos, a consulta aos Pretos Velhos, Mães Pretas e a alguns 

Orixás), de origem católicas (como uma hierarquia celeste, trabalhos de intercessão pelas 

almas atribuladas, existência de uma situação espiritual chamada ―Reino das Sombras‖, 

semelhante ao Purgatório), símbolos do cristianismo popular como água benta, rosas 

abençoadas, óleo e sal bentos, invocação de Nossa Senhora e mesmo dos santos) e de origem 

esotéricas ou da Nova Era. Estes elementos são encontrados em profusão: uma mesma ordem 

cósmica celestial se funde a um Céu onde discos voadores e seus tripulantes cooperam com 

espíritos encarnados e desencarnados para promover o progresso e o bem da Humanidade; 

num plano celestial-espacial
2
 cavaleiros encontram-se em luta contra ―bandidos do espaço‖, 

seres de natureza espiritual que procuram desestabilizar o equilíbrio planetário; o supremo 

governante do cosmos é Jesus, que se faz auxiliar por outros espíritos elevados, como Pai Seta 

Branca, entidade evoluída espiritualmente que em vidas passadas teria sido o santo católico 

Francisco de Assis e um cacique indígena, mas que hoje, além de comandar a frota estelar e 

                                                 
2 A doutrina do Vale do Amanhecer possui diversas expressões para designar o mundo espiritual: plano 

celestial-espacial ou plano espiritual (KAZAGRANDE, 2011, p. 86), mundo espiritual (idem, p. 223), mundo 

transcendente ou transcendência (idem, p. 244) e algumas expressões originárias do kardecismo, como plano 

astral, mundo superior, mundo externo etc. 
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os espíritos de luz (agrupados na Corrente Indiana do Espaço), também orienta 

espiritualmente a Doutrina do Vale do Amanhecer (KAZAGRANDE, 2011, p. 4). 

 

 

Figura 1: Tia Neiva e um de seus caminhões. 

Fonte: htpp://ministroabazo.blogspot.com.br 

 

Na zona rural de Planaltina, a cinquenta quilômetros do Plano Piloto de Brasília, 

localiza-se o Vale do Amanhecer, situado em uma área de 22 alqueires de forma triangular e 

limitado por dois córregos e pela rodovia DF-15. Esse núcleo urbano é entendido pelos novos 

movimentos religiosos brasileiros e estrangeiros (especialmente da Nova Era) como uma 

referência no campo místico esotérico. Em toda esta área está abrigado o complexo de 

templos
3
 e também uma cidade que responde administrativamente a Planaltina, com uma 

população de aproximadamente 30 mil habitantes. No centro do território situa-se a Área 

Iniciática, que abriga o santuário com 2400 metros de área coberta chamado Templo Mãe. 

Para fora da Área Iniciática há outros espaços religiosos como o Solar dos Médiuns, Lago 

Mãe Iara, Morro Salve Deus e dependências administrativas ou caritativas próprias da 

organização civil do Vale do Amanhecer. 

 

                                                 
3 A cidade iniciática do Vale do Amanhecer possui diversos templos para funções religiosas específicas. O 

primeiro desses espaços é o Templo Mãe, uma estrutura de 2.400 metros quadrados, em forma elíptica onde são 

realizados diversos rituais; o Templo Mãe, como os membros do Vale do Amanhecer gostam de lembrar, se 

assemelha a uma astronave, tanto por sua forma, quanto por possuir em seu interior espaços denominados mesa 

de comando, radar etc. Além do Templo Mãe, há o Turigano, a Estrela de Nehru, o Solar dos Médius, o Lago 

Mãe Iara, a Pirâmide, a Estrela Candente e outros espaços religiosos interligados.  
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Mapa 1: Planaltina e seu distrito, a cidade  do Vale do Amanhecer. Fonte: Google Imagens. 

 

 

 

Neiva Chaves Zelaya, a Tia Neiva, nasceu em Propriá, Sergipe, em 30 de outubro de 

1925. Casou-se muito jovem com Raul Alonso Zelaya (1916-1949) e teve quatro filhos, dois 

meninos e duas meninas: Gilberto Chaves Zelaya (1946), Carmen Lúcia Chaves Zelaya 

 

Mapa 2: A Cidade do Vale do Amanhecer (Distrito de Planaltina, DF). Fonte: Google Imagens. 
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(1947), Raul Oscar Zelaya Chaves (1949) e Vera Lúcia Chaves Zelaya (1950), além da 

afilhada Gertrudes Chaves Zelaya (circa 1946-2006) filha adotiva de Tia Neiva (REIS, 2008, 

p. 140; SASSI, 1985, p. 40). Durante a construção de Brasília, Neiva veio com sua família 

para a Região Centro-Oeste, onde acabou ficando viúva muito cedo e com as quatro crianças 

para cuidar. Em cidades diferentes, desenvolveu diversos trabalhos para sustentar a família, 

sendo fotógrafa, motorista de ônibus e caminhoneira – fato notável até mesmo para os dias de 

hoje – chegando a possuir a própria frota de caminhões que alugava para as obras da 

construção da nova capital (CAVALCANTE, 2008, p. 54). Por volta de 1957, quando sua 

vida já estava relativamente estabilizada, Neiva passou a ouvir vozes e ver vultos. Assustada, 

procurou auxílio com seu pároco, pois as visões e sensações aumentavam a cada dia: 

Mas, eu fiquei a ponto de me suicidar. Fui procurar o Padre Roque. O 

Padre Roque falou pra mim: ―– Olha, você tá endemoniada menina! 

Você tá endemoniada menina! Olha, você não quer puxar uns 

tijolinhos aqui pra Igreja?‖... Eu falei: ―– É, eu acho bom... 

Perfeitamente...‖ E fui. Mas cada dia era pior. Mas cada dia era pior. 

Os Espíritos subiam no caminhão, de todo jeito. Então eu fui procurar 

um Psiquiatra (SOUZA, 2000, p. 55).  
 

Mesmo com o auxílio da psiquiatria, nada foi diagnosticado, nem as experiências 

cessaram. No ano de 1958, por intermédio da médium Maria de Oliveira (chamada de Mãe 

Neném, da qual falaremos no último capítulo), que iniciou Neiva na mediunidade, ela passou 

a conhecer o espiritismo kardecista, provavelmente depois de ter tido contato com a vertente 

umbandista que a marcou pelo resto da vida. Em 1959, alega que passa a se comunicar com o 

espírito de Pai Seta Branca e vai residir em Alexânia, Goiás, onde funda a União Espiritualista 

Seta Branca (UESB), na Serra do Ouro, quilômetro 73 da rodovia Brasília-Anápolis, 

destinada a ser um pronto-socorro espiritual para almas atribuladas. Naquela localidade 

isolada e precária, Tia Neiva mantinha uma serralheria, fábrica de farinha, farmácia, plantação 

de amendoim e uma pensão para os pacientes que não paravam de chegar, todas estas obras 

voltadas para o sustento e manutenção de seu orfanato. Além de todas estas atividades, Neiva 

ainda desdobrava-se no atendimento mediúnico a centenas de visitantes (cf. MAIA, s/a: 1).  

Em 1964, após se separar de Mãe Neném, Neiva muda-se com alguns médiuns para 

Taguatinga, onde registra a entidade Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã e continua 

desenvolvendo trabalhos de assistência espiritual, os quais, entretanto, são encerrados pelo 

fato de o terreno onde eram realizadas as ações caritativas possuir litígios judiciais. É nesse 

período que Mário Sassi, relações-públicas da Universidade de Brasília, conhece a 

clarividente e passa a ser uma pessoa de especial relevância para o que virá a ser a doutrina, já 
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que é pela lavra deste homem culto que as inspirações de Neiva serão organizadas tanto em 

nível de literatura quanto na estruturação da hierarquia do Vale do Amanhecer. 

 

Figura 2: Tia Neiva e Mário Sassi. Fonte: http://www.aspirantevalelasaro.com.br 

  

Sobre Mário Sassi, o antropólogo padre José Vicente, estudioso pioneiro do Vale do 

Amanhecer, apresenta em linhas gerais uma biografia sintetizada: 

Mário Sassi nasceu a 29 de novembro de 1921, à Rua do Oriente, 96, 

no bairro do Brás em São Paulo, num ambiente social de negociantes 

judeus. De família pobre e simples, pais desajustados, vivendo em 

―cortiço‖, como eram conhecidas as ―favelas‖ de então, passou por 

muitas necessidades, sofrendo imenso por não ter oportunidade de 

desenvolver seus cabedais intelectuais. Num grupo escolar da Moóca 

conseguiu apenas alcançar o terceiro ano por volta de 1930/31. Fez o 

curso de madureza em 1945, na Escola Dr. Sousa Diniz, da Praça da 

Sé, seguiu um diploma de ginásio em Jacarezinho, Norte do Paraná. 

Depois, na Vila Mariana, cidade de São Paulo, cursou o científico. A 8 

de dezembro de 1946, com 25 anos de idade, (...) desposou Mário a 

socióloga Moema Quadros von Nazingen que lhe deu cinco filhos, e 

da qual se separou em 1968. Estudou Filosofia e Ciências Sociais na 

Universidade de São Paulo. (...) De maneira aleatória frequentou 

cursos de Psicologia, Relações Públicas, Jornalismo e, até, Anatomia. 

(...) Foi líder da JOC [Juventude Operária Católica] (...). Ávido de 

palmilhar caminhos não batidos, transferiu-se para Brasília em 1962 

(...) Sob as graças do etnólogo e porta-voz do Governo Goulart, Darcy 

Ribeiro, tornou-se assessor de Relações Públicas da novel 

Universidade de Brasília, matriculando-se ali na qualidade de aluno de 

Ciências Sociais. Com a Revolução de 1964 passou a ser visado pelo 

novo regime implantado no Brasil. (...) Nessas circunstâncias adversas, 
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(...) entrou casualmente em contato com dona Neiva Chaves Zelaya 

(VICENTE, 1977, p. 379). 

 

Mapa 3: Quadrilátero da Área Iniciática, onde fica o Templo Mãe. Fonte: Google Imagens. 

 

Embora a maioria dos pesquisadores opte por atribuir a fundação do Vale do 

Amanhecer somente a Tia Neiva (CAVALCANTE, 2011; GONÇALVES, 1999; OLIVEIRA 

2011, 2014; SIQUEIRA, 2002; SOUZA, 2000), entendemos que Mário Sassi teve um papel 

de igual importância na constituição e organização do que antes era uma comunidade de 

médiuns mas que depois tornou-se um corpo religioso complexo, organizado e sobretudo com 

um respeitável acervo doutrinário coligido por Sassi. Embora Tia Neiva tenha de fato tido as 

intuições da cosmovisão do que seria depois o Vale do Amanhecer, a chegada de Sassi, em 

período posterior às primeiras intuições, contribuiu para que as experiências míticas
4
 de Neiva 

fossem organizadas em um corpus. De outra parte, Mário Sassi foi o responsável por ser o 

intérprete ou intelectual orgânico dessas mesmas experiências, dando a elas uma explicação 

                                                 
4 Por ―experiências místicas de Tia Neiva‖ queremos designar os acontecimentos que ela relatou fartamente em 

livros, palestras e conversas informais com as pessoas. A expressão ―experiência mística‖ é utilizada pelos 

próprios adeptos (como KAZAGRANDE, 2011, p. 5), para designar com ela algum evento relatado pela 

fundadora Neiva Zelaya estando ela em vigília, dormindo ou até mesmo em transe, evento do qual ela ―retorna‖ 

trazendo algum ensinamento, normamoral ou alguma consolação para os que a cercam. À frente teremos a 

oportunidade de nos deter em algumas das experiências que dizem respeito a esta pesquisa.  
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―científica‖ (isto é, organizando as narrativas de Neiva de forma sistemática e marcada por 

conceitos oriundos da Ciência e da Academia) que foi fundamental para a constituição do 

Vale do Amanhecer. Repetimos: foi fundamental e não secundária. Para além disto, é 

importante frisar que, se o carisma de Tia Neiva é marcante, é significativo para o movimento 

o caráter coletivo de sua construção. Quando chegou a Planaltina vinda da Serra do Ouro, a 

obra assistencial de Neiva já possuía grande fama, sendo conhecida não apenas pela questão 

dos dons mediúnicos como pelas ações de caridade, como o orfanato que chegou a abrigar 

mais de quatrocentas crianças. Assim, ocupam (sem comprar) um terreno em Planaltina, DF, 

que havia sido a Fazenda Mestre D‘Armas, e no dia 15 de novembro de 1969 instalam-se nele. 

É neste descampado que os adeptos usaram pela primeira vez o nome Vale do Amanhecer 

(sugerido por Sassi) e onde Tia Neiva permaneceu até falecer em 15 de novembro de 1985 

(REIS, 2008, p. 24). Naquele lugar, Tia Neiva construiu para si e sua família uma casa 

bastante simples, de madeira com telhas de amianto e mesmo depois de muitos anos nunca 

aceitou que lhe fizessem uma casa melhor ou mais confortável. Esta residência, chamada Casa 

Grande, abrigou Tia Neiva pelo período em que viveu. Ainda existe e abriga um museu com 

fotos e objetos pessoais dela. 

 

Mapa 4: Solar dos Médiuns e os templos abrigados ali. Fonte: Google Imagens. 
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Mapa 5: Pirâmide, no Solar dos Médiuns. Fonte: Google Imagens. 

Durante o período em que esteve ligada à UESB (União Espiritualista Seta Branca), de 

1959 a 1964, Tia Neiva alegou ter recebido dupla instrução sobre a transcendência, ou seja, 

recebia orientações do Espírito de Pai Seta Branca por meio de visões místicas, mas também 

alegou ter se beneficiado dos conhecimentos recebidos de um monge budista do mosteiro de 

Lhasa, no Tibete, o Mestre Humahã, que não era uma entidade espiritual, mas sim um espírito 

encarnado, ou seja, vivendo no período contemporâneo (SASSI, 1985, p. 94). Para receber as 

instruções de Humahã, a médium afirmava se desdobrar espiritualmente até o Extremo 

Oriente, onde aquele monge budista dava-lhe preleções no idioma português. Sobre esse dado, 

diz Mário Sassi que 

O transporte é um fenômeno natural – todos os seres humanos o fazem 

quando dormem – mas o que há de diferente na clarividência de Tia 

Neiva é o registro claro do que acontece, durante o fenômeno, na sua 

consciência normal. Todos nos transportamos durante o sono, mas as 

coisas que vemos ou fazemos só irão se traduzir na ação em nossas 

vidas inconscientemente, ou seja, nós não sabemos que fazemos 

coisas em nossa vida com base nesse fenômeno. 
Nesse período, que durou de 1959 até 1964, ela se deslocava 

diariamente até o Tibete e lá recebia as instruções iniciáticas de um 

mestre tibetano. Esse mestre, que ainda está vivo, chama-se, traduzido 

em nossa linguagem, HUMAHÃ. Dadas as condições específicas que 

isso exigia de seu organismo físico, ela contraiu uma deficiência 

respiratória que, em 1963, a levou quase em estado de coma para um 

sanatório de tuberculosos, em Belo Horizonte (SASSI, 1987, p. 5). 
 

Segundo Sassi, por cinco anos, dia após dia, Neiva recebeu as instruções doutrinárias do 

mundo espiritual que estava se descortinando e ao término de sua formação, recebeu o título 
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de Koatay 108, indicando sua cidadania espiritual. Segundo a tradição do Vale do Amanhecer, 

o número 108 refere-se tanto ao conhecimento de 108 mantras espirituais
5
 revelados a ela 

quanto a uma coroa astral de 108 diamantes luminosos que foi colocada sobre sua cabeça para 

indicar sua alta dignidade iniciática. Também lhe foi revelado que ela teria sido, em outras 

vidas, Nefertite, Cleópatra, e uma cigana chamada Natachan (cf. SASSI, 1974). 

Para uma compreensão dos elementos doutrinários básicos deste movimento, é 

importante mencionarmos a hierofania de Pai Seta Branca e a cosmologia dos jaguares. A 

figura de Pai Seta Branca ocupa o centro da cosmovisão do Vale do Amanhecer, sendo a mais 

elevada autoridade espiritual. A odisseia de Seta Branca, que foi sendo descortinada de acordo 

com a evolução dos conhecimentos transmitidos no Vale do Amanhecer, entrelaça-se com a 

do próprio Planeta Terra. Segundo a doutrina do Vale do Amanhecer, este espírito de luz, 

conforme a designação dos adeptos, esteve envolvido no início da colonização espiritual do 

mundo quando, há cerca de 32 mil anos, o Astral Superior determinou a ocupação do globo 

terrestre, até então desabitado, pelos povos do Planeta Capela
6
 (cf. KAZAGRANDE, 2011). 

Para os membros do Vale do Amanhecer, entre as diversas encarnações que teve no Planeta 

Terra, Pai Seta Branca teria sido São Francisco de Assis, um chefe inca e um grande cacique 

Tupinambá, sendo esta a última de suas vidas corpóreas. Contudo, foi quando esteve entre os 

incas, no século 16, que ganhou o nome de Seta Branca ao se deparar com os invasores 

espanhóis, que destruíram tudo por onde passaram, e impedir que eles entrassem em combate 

contra seus oitocentos guerreiros indígenas fazendo isto apenas com o auxílio das energias 

espirituais e impedindo um massacre; sendo um reconhecido guerreiro e chefe, recebeu de um 

jovem uma lança com a ponta feita de dente de javali, por isso o nome Seta Branca
7
. Todas as 

doutrinas do Vale do Amanhecer, as indumentárias, os rituais, templos e até mesmo os 

cânticos foram criados sob orientação e inspiração desse mentor espiritual, que para cada 

elemento fornecia a necessária explicação e finalidade transcendental. Os membros do Vale 

do Amanhecer se orgulham muito do vasto acervo religioso que está à disposição de quem 

                                                 
5 A palavra mantra designa, no Vale do Amanhecer, conforme apuramos, uma peça musical composta por uma 

frase que se repete ao som de uma melodia simples, à semelhança de uma antífona do Missal Romano. Alguns 

dos mantras do Vale do Amanhecer são músicas com várias estrofes e que nesse caso se assemelham a hinos 

religiosos. 

6  Capela (identificada astronomicamente como Alpha Aurigae) é uma referência para diversos grupos esotéricos 

e espíritas, sobretudo kardecistas, com farta literatura a respeito. De acordo com o sítio do Observatório Nacional, 

Capela fica na Constelação de Cocheiro (também chamada Auriga), e é a sexta estrela mais brilhante do Céu, 

com dimensões superlativas, estando na categoria das gigantes amarelas (magnitude 0,08) maior, portanto, que o 

Sol. O Observatório Nacional pontua que ―ela é uma binária espectroscópica, formada por uma estrela de tipo 

espectral G5III e uma de tipo espectral G0III. O período de rotação destas estrelas, uma em torno da outra, é de 

104 dias‖. Disponível em <http://www.on.br;ead_2013/site/conteudo/cap6-

constelacoes/88constelacoes/constelacao_auriga.html>. Acesso em 15 Nov. 2015. 

7  A designação ―Flecha Branca‖ ou ―Seta Branca‖ é muito comum em círculos religiosos da Umbanda. 
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precisar e sempre frisam que no Vale do Amanhecer ―nada é por acaso‖. Na atualidade o 

grande cacique, não podendo mais entrar na matéria e se reencarnar, escolheu Tia Neiva para 

realizar a missão de guiar o homem ao Novo Milênio, isto é o período sem dores, sem 

sofrimentos, no qual uma era paradisíaca virá sobre a Terra e que, segundo Tia Neiva, se daria 

após o ano 2000 (SASSI, 2000, p. 26; 1990, p. 37). Para isso Seta Branca recebeu de Jesus a 

autoridade para ser o comandante espiritual dos Jaguares
8
e realizar a transição milenarista. 

A doutrina revelada no Vale do Amanhecer explica a presença do homem no mundo e 

de suas dúvidas existenciais pelo processo da metempsicose. Para isto tece uma gênese 

universal com postulados da ciência e da teologia. Em um tempo imemorial, altas entidades 

incumbidas por Deus determinaram que os arquitetos siderais desta galáxia, vindos do Planeta 

Capela em três grupos diferentes, plasmassem em um amontoado de poeira cósmica o que 

viria a ser este planeta. O primeiro dos grupos enviados na missão de preparar e colonizar a 

Terra foi o dos Equitumans, dotados de grande capacidade realizadora e força física. A eles 

coube dar os primeiros passos na transformação do orbe, pois realizaram trabalhos de 

adaptação geológica, de alteração da flora e da fauna e da preparação de diversos requisitos 

para que a vida aqui fosse possível. Entretanto, dois mil anos depois, os Equitumans 

desviaram-se dos planos iniciais e caíram na desobediência, recusando-se a entrar em 

entendimento com Capela, que foi obrigado a cessar a rebelião enviando a belonave Estrela 

Candente, chefiada por Seta Branca. Como resultado do confronto restaram algumas 

lembranças da intervenção armada, como o Lago Titicaca nos Andes, onde caiu um dos 

disparos da nave. Os espíritos que foram expulsos naquela ocasião se agruparam em falanges 

no Vale das Sombras e hoje dão combate no plano espiritual ao Vale do Amanhecer. Em 

substituição aos desterrados, Capela enviou em missão, dois mil anos depois, os Tumuchys, 

seres muito belos e longevos, podendo viver centenas de anos. A estes coube a harmonização 

energética do planeta e deles nos restaram diversas evidências arqueológicas, como as 

pirâmides do Egito, as esculturas da Ilha de Páscoa, os grandes desenhos geométricos 

presentes na América do Sul etc. Há cerca de vinte mil anos, após a missão do povo de 

Tumuchys, finalmente foram enviados os Jaguares, povo que esteve na raiz das mais antigas 

civilizações hominídeas que conhecemos, tais como os assírios, caldeus, medos, partas, 

gregos, romanos, chineses, maias, incas e astecas. Este povo ainda está na Terra entre nós 

completando sua evolução espiritual e pagando suas dívidas cármicas. Muitos dos Jaguares 

                                                 
8 Os nomes das entidades, dos rituais, dos espaços e de diversos outros elementos no Vale do Amanhecer nem 

sempre possuem uma explicação gramatical. Tia Neiva, que é a autora de palavras que só existem no Vale do 

Amanhecer, muitas vezes criava vocábulos novos para designar entidades espirituais e objetos físicos. Não 

encontramos pesquisas sobre esta particularidade da fundadora. 
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estiveram no evento histórico da escravidão luso-brasileira e se beneficiaram dos grandes 

sofrimentos recebidos como resgate de erros quando, em vidas passadas, como nobres, 

príncipes e guerreiros, fizeram outras pessoas sofrerem. Realizando o final dos acertos, sob a 

orientação de Seta Branca, muitos deles estão no Vale do Amanhecer para a exclusiva missão 

da cura desobsessiva (isto é, o acerto de antigas pendências de outras reencarnações, 

conforme acreditam os adeptos) tanto de si mesmos quanto de todos os espíritos encarnados e 

desencarnados. Assim os Jaguares preparam o advento do Terceiro Milênio, a grande era de 

paz e prosperidade universal. 

Tia Neiva e Mário Sassi estabeleceram uma complexa hierarquia de serviços espirituais, 

com inumeráveis títulos, ofícios e funções assumidas por todos os membros da Cidade do 

Vale do Amanhecer, o que ocorre em qualquer um dos demais Templos, salvas as 

possibilidades locais. Os graus iniciáticos foram sendo desenvolvidos pela clarividente na 

medida em que as necessidades espirituais iam surgindo como resultado dos desdobramentos 

de sua própria atividade religiosa, por meio de visões. Por isso Tia Neiva é chamada de ―mãe 

espiritual‖ pelos membros da doutrina. Segundo a compreensão comum dos fiéis, a 

elaboração dos rituais e da hierarquia não foi resultado da criação de Tia Neiva e de Mário 

Sassi, mas vieram por ―projeção dos mentores‖. 

Esta ordem, obviamente, não é elaborada de acordo com qualquer 

posição social, racial, ou de nível cultural. ―Assim na Terra como no 

Céu!‖ Dessa forma se estabelecem os graus de hierarquia do Mestrado, 

de acordo com o quê os Mentores projetam em nosso Plano 

(KAZAGRANDE, 2011, p. 19). 
 

Cada grau da hierarquia, ponto doutrinário ou hierofania tem uma história própria sobre 

seu surgimento, entendido como um acerto entre a fundadora e o chamado ―Plano Astral 

Superior‖, um governo espiritual que assegura o progresso da Humanidade. Mas é pelos 

relatos de Tia Neiva por meio de livros, cartas ou palestras que esses ―acertos‖ com os 

mentores espirituais são transmitidos à comunidade de crentes. Diferentemente da maioria dos 

sistemas religiosos que possuem uma divisão nos moldes de clérigos e leigos, no Vale do 

Amanhecer existe o que podemos chamar de sacerdócio universal, pois todos os membros – 

inclusive as crianças e os neófitos – participam ativamente de todos os rituais na condição de 

médiuns, tipologia esta herdada dos espiritismos brasileiros. Mas diferentemente destes 

espiritismos, a mediunidade no Vale do Amanhecer possui duas formas ou distinções, que não 

são hierárquicas, mas se referem à natureza da mediunidade e ao gênero do médium: todos os 

adeptos, depois de uma fase de iniciação, e já integrados à comunidade, são identificados 
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como médium apará (que recebe os espíritos
9
) e médium doutrinador (que realiza o apoio 

na recepção dos mesmos). Além disso, há a distinção entre homens e mulheres, sendo que 

estas são chamadas ninfas enquanto aqueles são chamados mestres, embora mulheres e 

homens sejam todos jaguares
10

. Tanto mestres quanto ninfas podem ser ainda Mestre Sol ou 

Mestre Lua e Ninfa Sol ou Ninfa Lua. A partir destas distinções fica difícil estabelecer 

mentalmente uma hierarquia que abranja todos os títulos que se sobrepõe a elas. De modo 

simples a hierarquia seria apresentada da seguinte forma: Koatay 108 (que é Tia Neiva a partir 

do mundo espiritual); Trinos Presidentes; Trinos Herdeiros; Trino Regente; Adjuntos Arcanos; 

Adjuntos Rama 2000; Centuriões; Elevados; Iniciados; Aspirantes. Contudo, cada uma das 

categorias citadas ainda pode comportar outras tantas divisões, subdivisões e intercalações, 

sendo que os membros podem ter as qualidades de Magos, Príncipes, Cavaleiros, Centuriões 

dentre outras, caso sejam mestres: 

Somos presidentes Triadas, Trinos Herdeiros Administração, Trinos 

regentes, somos Adjuntos Trinos, Adjuntos, Adjuntos Rama 2000, 

somos Comandantes Adjuntos, Adjuntos Koatay 108, Triadas, 

Adjuntos Regentes, somos 7º Raios, 5º Yurês em Koatay 108, Ninfas 

a caminho de Deus, somos Magos Adjuntos Autorizados. Pertencemos 

ao quadro dos Ramas 2000, que fecham o ciclo iniciático do III 

Sétimo. Nós meus filhos, estamos em alto conceito nos Oráculos de 

Obatalá e Oráculo de Olorum (NEIVA, 1983, p. 9). 
 

A nomenclatura criada por Tia Neiva impressiona, seja pela sonoridade dos títulos, seja 

pela profusão dos mesmos. Sobre os significados desses títulos, apuramos no Vale do 

Amanhecer, em Planaltina, que é comum os membros não terem clareza sobre seu significado, 

nem encontramos alguma bibliografia que nos ajudasse a entender o conjunto dessas 

referências. Para além disso, há ainda a divisão por falanges. Ao todo, o Vale do Amanhecer 

conta com vinte e duas Falanges Missionárias, vinte das quais compostas por Ninfas e as 

outras duas por Mestres. 

Nityamas, Samaritanas, Gregas, Mayas, Magos [apenas homens], 

Príncipes Mayas [apenas homens], Yuricys Sol, Yuricys Lua, 

Dharman Oxinto, Muruaicys, Jaçanãs, Arianas da Estrela Testemunha, 

                                                 
9 Alguns membros evitaram falar em incorporação, falando em projeção do espírito sobre o médium. 

10  ―Povo Jaguar‖ ou ―Povo de Jaguar‖ são expressões que os membros da doutrina usam para referir-se à 

coletividade espiritual do Vale do Amanhecer. Segundo a doutrina do Vale esta coletividade foi banida do 

Planeta Capela por ser composta de espíritos muito primitivos e de baixo padrão moral. O exílio na periferia da 

galáxia mais humilde, no planeta mais elementar e sob precárias condições foi a condição para que em tempos 

futuros todos pudessem regressar a Capela. O expurgo teria ocorrido há mais de 30 mil anos e a vinda de Tia 

Neiva ao mundo marca o início do regresso dessa coletividade espiritual que trouxe evolução e civilização à 

Terra enquanto aqui esteve.  Sempre segundo a doutrina, as grandes civilizações do passado humano foram obra 

da ação do Povo Jaguar. Por diversas vezes Tia Neiva menciona ter sido Cleópatra, Nefelitite, Natashan e outras 

personalidades da História Antiga. Ela também costumava desvendar as identidades de vidas passadas dos 

membros do Vale do Amanhecer; enquanto ministrava suas exposições, era comum dizer ―Vejo aqui um senador 

romano‖, ―Você foi o imperador Adriano‖ e assim por diante (SILVA, 1999; SOUZA, 2000). 
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Madalenas, Franciscanas, Narayamas, Rochanas, Cayçaras, 

Tupinambás, Ciganas Aganaras, Ciganas Taganas, Agulhas Ismênias e 

Nyatras (IPHAN, 2010, p. 263). 
 

Mesmo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN – que 

realizou um minucioso trabalho de levantamento das referências culturais do Vale do 

Amanhecer reconhece que ali ―A questão hierárquica [...] é de causar desassossego ao 

estudioso. Mesmo o adepto, muitas vezes, desconhece o escalonamento hierárquico do qual é 

sujeito e com o qual está comprometido‖ (IPHAN, 2010, p. 92). Continua o IPHAN: 

Orientada pela espiritualidade, Tia Neiva criou, no fim da década de 

1970, as classificações dos adeptos, que são títulos concedidos ao 

finalizarem as etapas do desenvolvimento mediúnico, nesta ordem, 

não tendo tido alterações desde então: Emplacado, (após 

Emplacamento), Iniciado (após Iniciação Dharman-Oxinto), Elevado 

(após Elevação de Espadas), Centurião (após Consagração de 

Centúria); após o curso de 7º Raio, o Doutrinador recebe a 

classificação de 7º Raio; o Apará, de 5º Yurê. Três anos após a 

Consagração de Centúria, o Mestre Doutrinador ou Apará recebe a 

classificação de Rama 2000. A classificação de Arcano é a maior, mas 

dada apenas aos Mestres Doutrinadores escolhidos pelos Trinos. 

Atualmente, este encargo de atribuição das classificações é atribuído 

aos Filhos de Devas (IPHAN, 2010, p. 156). 
 

Cada adepto pertence a uma falange, centúria, povo, principado etc., e tal pertencimento 

é recebido como uma distinção muito cara aos membros, ainda que eles nem sempre tenham 

clareza sobre o emaranhado desse sistema de distinção elaborado pelos fundadores. 

Com a morte de Tia Neiva, a sucessão ministerial mostrou sinais de crise. 

Primeiramente houve um impasse entre Mário Sassi, viúvo de Tia Neiva e os demais Trinos 

Presidentes, inclusive com os dois filhos de Neiva. Este impasse referia-se à questão das 

especulações imobiliárias que os irmãos Zelaya estavam promovendo no território sagrado da 

comunidade iniciática. Pouco tempo depois do falecimento de Tia Neiva, seus herdeiros 

perceberam a possibilidade de transações imobiliárias no território do Vale do Amanhecer e o 

lotearam. Os terrenos foram vendidos inclusive para pessoas que não eram da doutrina, o que 

veio a aprofundar as desavenças entre Mário Sassi e os irmãos Zelaya. Muitos membros se 

mostravam descontentes com o comércio de terrenos para outras pessoas e finalidades alheias 

à doutrina. A quem visita o Vale do Amanhecer não passa despercebido o fato de igrejas 

evangélicas que compraram terreno ali com o objetivo de fazer exorcismos e proselitismo 

contra a doutrina, o que causa certa consternação na maioria dos habitantes, que professam as 

crenças do Vale do Amanhecer. Após desentendimentos motivados por estas e outras questões, 

o fundador Mário Sassi saiu da instituição em 1986 e se estabeleceu em Sobradinho, onde 

criou o Vale do Sol, levando para lá os elementos que ajudara a criar no Vale do Amanhecer. 
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Mesmo assim a disputa de poder no governo do Vale do Amanhecer se prolongou desde o 

final da década de 1990 até o ano de 2010 tendo como protagonistas os filhos de Tia Neiva 

(Gilberto e Raul Zelaya) e os Trinos Triada Presidentes Nestor Sabatovicz e Michel Hanna. 

Estes dois últimos estiveram sucessivamente à frente da obra após a saída de Sassi e 

provocaram muitos questionamentos que levaram à formação de diferentes partidos entre os 

adeptos (TUMUCHY, 2008, p. 47). Contudo, o período do governo de Sabatovicz, que durou 

de 1987 a 2004 foi relativamente tranquilo, enquanto o de Michel Hanna acentuou as 

desavenças. Segundo diversas pessoas com as quais conversamos, Hanna teria causado uma 

crise na memória do grupo introduzido mudanças que não estavam previstas e desagradando 

especialmente aos membros mais antigos ao remover de suas funções-rituais pessoas que 

haviam sido confirmadas para exercê-las por ninguém menos que a própria Tia Neiva. Por 

volta de 2006 circulou a ―notícia‖ de que Michel Hanna pretendia fazer de sua esposa, Nilza 

Hanna, uma espécie de representante terrestre de Tia Neiva, o que determinou outra crise com 

a família Zelaya, que via sua influência ameaçada
11

. Aproveitando o apoio que recebia de 

descontentes com o governo de Hanna e de membros que haviam sido despojados de suas 

funções, Raul Zelaya, o filho mais novo, foi transformado em Trino Yporã e apoderou-se do 

controle do Templo Mãe assumindo inclusive as prerrogativas da pessoa jurídica do Vale do 

Amanhecer, a OSOEC (Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã)
12

, entidade que seria a 

―mantenedora‖ da obra espiritual e que, por meio de seu estatuto e diretoria aprovados em 

assembleia, restringiu o controle da doutrina a Raul Zelaya perpetuamente, bem como a 

submissão à sua pessoa de quaisquer modificações rituais ou mesmo indicações de novos 

nomes para assumir os diversos serviços, além de pleno controle das finanças
13

. Michel 

Hanna, que havia removido diversos membros antigos de suas funções, estando em um 

momento de fragilidade política, durante um ofício religioso abdicou de seu poder e em 

                                                 
11 Diante disso, o Trino Raul Zelaya teria impedido o acesso de Hanna e seus partidários à Área Iniciática 

ocasionando conflitos inclusive com pessoas trazendo armas de fogo para serem exibidas em frente ao templo, 

segundo um dos mestres jaguares com quem conversamos no Templo Mãe. 

 

12 A OSOEC possui registro jurídico sob o CNPJ 00.103.077/0001-97, com data de 15 de abril de 1964, sediada 

no Vale do Amanhecer, Brasília, DF, com estatuto registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Pessoas 

Naturais de Brasília, DF, sob o nº 00000171, Livro nº A-02. Foi o Estatuto que recebeu alterações outorgado os 

poderes a Raul Zelaya (SOUZA, 1999). 

 

13 Para os conflitos de sucessão no Vale do Amanhecer ainda não há pesquisas sólidas relatando a divisão entre 

os herdeiros de Tia Neiva. Muitas vezes o cisma passa despercebido. Mesmo na internet há poucas referências 

aos episódios das disputas. Os sítios abaixo relacionam algumas notícias desses fatos:

 http://www.valedoamanhecer.net.br/publique/news_content.php?fileName=272

 http://www.valedoamanhecer.net.br/publique/news_content.php?fileName=271

 http://www.valedoamanhecer.net.br/publique/news_content.php?fileName=267

 http://temploabavano.blogspot.com.br/2010/02/notificacao-da-osoec.html  05-XI-2014 
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seguida consagrou novos arcanos para ocuparem posições religiosas nos trabalhos espirituais. 

Como tal consagração havia sido uma decisão unilateral, houve mais divisão entre os partidos 

e Raul Zelaya contra-atacou elegendo outros arcanos e restituindo os títulos aos que haviam 

sido despojados por Hanna. Durante a crise que quase resultou em confrontos armados e após 

duas intervenções policiais, Michel Hanna retornou para seu país de origem, o Líbano, em 

2006 e deixou o Vale do Amanhecer, retornando pouco depois para novas escaramuças que se 

estenderam até 2010. Raul Zelaya tentou ainda manter sob seu controle todos os demais 

templos do Vale do Amanhecer, que passam de 700, no que foi refreado por uma coalizão 

chefiada por Gilberto Zelaya, que, à época, era o responsável pelos templos externos. Para se 

precaver juridicamente, Gilberto criou outra personalidade jurídica para dar suporte à 

manobra: a CGTA (Coordenação Geral dos Templos Externos do Vale do Amanhecer), que 

legalmente retirou sete centenas de templos ao redor do mundo da ingerência de Raul Zelaya, 

preservando a autonomia dos mesmos, embora haja uma disputa entre a OSOEC e a CGTA na 

qual a primeira busca legitimar sua autoridade sobre a segunda. Este litígio ainda está em 

andamento. 

A despeito dessa cisão, de acordo com os adeptos, o número de pessoas que se tornam 

membros da doutrina é crescente e em qualquer um dos templos do Vale do Amanhecer o 

fluxo de visitantes é bastante intenso, como tivemos a oportunidade de presenciar não apenas 

em Planaltina, mas em Ribeirão Preto, São Paulo Capital e São Bernardo do Campo. Nesses 

lugares, que foram visitados para esta pesquisa, notamos que a maioria dos membros está na 

doutrina há vários anos e é proveniente de comunidades evangélicas ou grupos pentecostais. 

Diferentemente destes, no Vale do Amanhecer o proselitismo ou violência religiosa são 

enfaticamente reprovados e ao mesmo tempo não há pressão no sentido de evitar que 

membros mudem de religião. Sobre o número de membros, o movimento do Vale do 

Amanhecer impressiona, pois congrega tantas ou mais pessoas que outras iniciativas 

religiosas muito mais antigas ou organizadas no País, como a Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana, Mórmons ou Testemunhas de Jeová, que não possuem a marca de um milhão de 

adeptos. Segundo Raul Oscar Zelaya Chaves, o filho de Tia Neiva que assumiu a direção do 

Templo Mãe, ―Atualmente, a Doutrina do Amanhecer tem cerca de 800 mil médiuns ativos no 

Templo-Mãe e em mais de 700 templos localizados em vários estados da Federação e em 

outros países, como Estados Unidos, Portugal, Espanha, Alemanha, Japão e Bolívia‖ (IPHAN, 

2010, p. 11). Em conversa pessoal com Raul Zelaya em outubro de 2014, ao ser interrogado 

sobre o número aproximado dos adeptos do movimento religioso, ele afirmou que o número 

gira em torno de um milhão de pessoas se considerarmos o fato de que a média de adeptos 
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oficiantes de todos os templos é de 1000 (mil) pessoas, que é a quantidade de médiuns 

necessária para realizar os diversos ofícios litúrgicos em cada templo, segundo ele, que se não 

concede entrevistas. Mesmo assim muitos templos possuem número superior a este e em geral 

os médiuns possuem membros em suas famílias que frequentam e comungam da religiosidade 

do Vale do Amanhecer. Contudo há uma dificuldade em estabelecer com exatidão este 

número de pessoas pelo fato de muitos membros, seguindo as orientações da Doutrina, 

declararem ao Censo que ―não possuem religião‖ (a maioria assim o faz por entender que o 

Vale do Amanhecer não é uma religião, mas uma ciência ou doutrina espiritual) ou então, 

declararem-se como católicos, kardecistas, umbandistas, sendo possível que o número de 

membros seja superior a um milhão. 

Para além da importância numérica a comunidade do Vale do Amanhecer é considerada 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde 2009 como 

Patrimônio Imaterial Brasileiro, inscrito no Inventário Nacional de Referências Culturais 

(INRC), o que foi feito após criterioso processo de levantamento
14

:  

Seguindo as diretrizes metodológicas do INRC, a Superintendência do 

IPHAN no DF contratou uma equipe de pesquisa etnográfica 

composta por estudiosos, adeptos e interessados para a realização do 

inventário do Vale do Amanhecer. Entre fins de 2007 e março de 2009, 

foram realizadas pesquisas de campo, entrevistas, preenchimento de 

fichas, levantamento documental e reuniões com lideranças do local 

com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre a localidade. Ao 

longo do processo de pesquisa, dividido em duas etapas (a saber: 

―Levantamento preliminar‖ e ―Identificação‖), foram identificadas 62 

referências culturais, 28 pessoas para contato, 103 indicações 

bibliográficas e reunidos 79 registros audiovisuais (IPHAN, 2010, p. 

8). 
 

O Vale do Amanhecer foi uma das primeiras comunidades ou iniciativas culturais-

religiosas a serem incluídas no INRC e a motivação para isto, dada pelo IPHAN, é pelo fato 

de ―que o Vale do Amanhecer corresponde à concretização mais evidente, completa e 

complexa da dimensão e da vocação da capital federal como 'cidade mística'‖ (IPHAN, 2010, 

p. 21). 

 

1.2 AS NARRATIVAS LITERÁRIAS DO VALE DO AMANHECER 

 

Enquanto fenômeno religioso, o Vale do Amanhecer é também um fenômeno social 

produtor de cultura. Nossa pesquisa com imagens aborda diretamente a produção cultural-

religiosa do movimento religioso, especialmente as produções narrativas visuais. Para 

                                                 
14  Este levantamento se refere à cidade iniciática do Vale do Amanhecer em Planaltina, DF. 
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entender as referências visuais e a produção iconográfica do Vale do Amanhecer, é preciso 

antes analisar as referências literárias internas do movimento, referências estas que 

possibilitaram o surgimento de tais narrativas visuais. 

Faremos esta análise em dois blocos distintos: primeiramente nos detendo nas narrativas 

próprias do Vale do Amanhecer e em seguida buscando correspondências com narrativas 

kardecistas e da ficção científica. Dentre os escritos que são apropriados a esta pesquisa 

escolhemos o livro 2000: A conjunção de dois planos, obra dos fundadores, escrita por volta 

de 1974, que ajuda a entender a proximidade de narrativas visuais cinematográficas e 

pictóricas. 

Contudo, antes de nos dedicarmos à análise da obra em questão, é oportuno tecermos 

algumas considerações sobre os autores e a literatura doutrinária do Vale do Amanhecer. 

Primeiramente, a contribuição de Mário Sassi para a codificação e difusão da doutrina foi 

essencial para que ela pudesse se expandir e assumir uma conformação mais coerente, o que 

não foi uma tarefa fácil dada a incansável, complexa e intrincada produção sígnica realizada 

por Tia Neiva. Ao ler os escritos de Neiva e de Sassi separadamente é possível perceber de 

quem é a autoria. Os escritos da fundadora – muitos dos quais são transcrições literais feitas 

pelos membros (cf. KAZAGRANDE, 2011; SOUZA, 2000) – são carregados de marcas de 

oralidade e senso comum, em estilo de conversa informal. Este ―estilo livre‖ de Tia Neiva é 

marcado pelo uso de palavras e expressões coloquiais e, ao mesmo tempo, pelo emprego de 

palavras novas, desconhecidas para os outros, mas que para ela logo havia uma 

correspondência com alguma nova doutrina ensinada por ela ou com algum espírito. Muitas 

das falas de Tia Neiva ainda permanecem com sentido obscuro para os adeptos até hoje. Na 

passagem seguinte, Tia Neiva explica aos adeptos o que significam os conceitos de átomo, 

íon, cátion e neutron (para o Vale do Amanhecer a pronúncia ―correta‖ é neutrôm): 

 

Sim, as energias extra etéricas nos átomos são cientificamente combinados 

para formar as células no corpo, compor. Se aninhando no Reino Central 

Coronário, no Plexo, para um recurso de átomos, existem os Amacês, 

portais de desintegração, reintegração e integração. Os pontos são os 

pontos perigosos mesmo a nós da Corrente, a nós da Corrente nos carreiros 

terrestres físicos, perigos físicos! Onde está situada uma Amacê estamos 

sempre à beira de um abismo, como, por exemplo, no Triângulo das 

Bermudas, pelos grandes portais atravessam também as nossas necessidades 

reencarnatórias que é a energia extra etérica. As Amacês são transitórias, 

elas são... Elas são guardadas pelos grandes Alufás. São também os nossos 

Iniciados no Reino Físico, Mestre Sol, Mestre Lua do Amanhecer ou Alufás 

de Mayanty, na representação dos seus Regentes. Quando eu falo em 

átomos, falo em três forças. Átomo é uma força que cientificamente... Sim, 

vamos repetir: Quando eu falo em átomos, falo em três forças. Átomo é uma 

força que cientificamente se divide. Sim. Isto! Continuamos com os mesmos 
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nomes da ciência da Terra: Íon, Cátion, neutrom. Neutrom, eu conheço 

como neutrom, pela ciência é Nêutron, mas eu falo como neutrom. A força 

utilizando-se da matéria começa a sua evolução na estrutura do átomo, 

passando depois na composição, formando as células de uma ação 

construtiva, criando uma nova ordem no constante agregar e desagregar o 

impulso dos corpos no Centro Coronário (SOUZA, 2000, p. 190, grifos 

nossos). 
 

No discurso acima, Tia Neiva está falando para uma plateia de médiuns e sua fala está 

sendo registrada por adeptos, secretários e está sendo gravada em fitas cassete, cujo conteúdo 

o transcritor, Mestre Souza, transformou em livros posteriormente. Na fala em questão, a 

fundadora transita livremente entre termos científicos como átomo, íon e nêutron, além de 

criar os termos cátion e neutrôm. Ela usa especificamente as palavras ciência e 

cientificamente e explica que os átomos se dividem, ensinando como as células se formam. 

Há outras expressões ―científicas‖ soltas na fala, como coronário, energia, matéria, estrutura 

etc. Outro recurso empregado por Tia Neiva e observado nos seus escritos e transcrições de 

suas falas é o uso de neologismos originais ou não para designar entidades espirituais; no 

texto acima ela fala de ―grandes Alufás‖ que seriam ―os nossos Iniciados no Reino Físico‖ ou 

―Alufás de Mayanty, na representação dos seus Regentes‖. A menção a elementos históricos 

ou geográficos (como o Triângulo das Bermudas no texto) também é um recurso que 

observamos nesses escritos, chamando nossa atenção pela facilidade com que Tia Neiva trazia 

em suas falas coisas tão distantes entre si, como as outras galáxias, os faraós do Egito, as 

pessoas escravizadas no Brasil, os espartanos, a Índia mística, os espíritos evoluídos etc. 

(CALDEIRA, 1984; KAZAGRANDE, 2011; SASSI, 1985; SOUZA, 2000). O emprego de 

terminologias misteriosas e a associação a expressões enigmáticas é entendido pelos membros 

da doutrina como uma forma iniciática (no dizer dos membros) de Tia Neiva se expressar
15

. 

O mesmo não ocorre com os escritos do fundador, que possuem estilo direto, não hermético e 

―pontuado‖ por conceitos científicos embora relidos e explicados de forma nova pela doutrina 

                                                 
15  Esta outra passagem, coligida por Mário Sassi é também repleta de termos da Ciência: ―Filha, existe um 

átomo, ou partículaanti-matérial, que se compõe das anti-qualidades do átomo, a anti-matéria. Filha, o átomo 

que separa o etérico do físico, o nêutron, este quando isolado um do outro, a matéria, do qual você conhece uma 

pequena parte, porém igual, igualzinho a este, e esse mundo está em nossas cabeças, com leis, ternura e paz. Não 

existe separação, apenas se separam, isto é, quando tem separação esta é feita pela compreensão dos seus 

habitantes. Há outra vida, como eu já disse, em cima das nossas cabeças. Eu [Neiva] perguntei espantada: 

―então os aviões arrebentam tudo quando passam?‖ 

―Neiva, veja bem o que eu disse anteriormente: é uma questão de velocidade, além dos parâmetros do mundo 

material, que determina a anti-matéria chocar-se com a matéria, uma aniquilando a outra. Essa partícula anti-

matéra se encontra no plexo. Ela cresce e se transforma para sempre se chocar e aniquilar o físico, o corpo 

matéria, destrutível, temporário. O corpo físico é feito pelas partículas de sua energiavital, mais denso, porém 

sempre é alimentado pela anti-matéria, que é mais sutil‖ (SASSI, 1985, p. 96, grifos nossos). 

 Como pode ser percebido no excerto, Mário Sassi narra um trecho das aulas que o Monge Humahã dava a Tia 

Neiva no Tibete. Note-se que há o uso de palavras da academina científica, embora sem o mesmo sentido 

semântico dado a elas na Ciência. 
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do Vale do Amanhecer, como se vê no excerto a seguir: 

O Homem, cego pelo orgulho, julga que seus conhecimentos científicos lhe 

darão poderes divinos. Com isso, se lança a essas conquistas insanas e perde 

de vista os tesouros que o cercam, na Terra. Infelizmente, pela ciência 

material o Homem fará muito pouco. Ele se esquece de que Deus tem seus 

desígnios e que sua missão é a de se ajustar a esses planos divinos, e cada 

homem executar sua parcela deles. Aliás, Neiva, essa é a atitude 

fundamental que distingue os seres humanos entre si. Alguns procuram fazer 

a vontade de Deus, serem apenas executores de seus planos. Outros, apenas 

se preocupam com seus próprios planos, sua própria vontade. Os que 

reconhecem sua condição precária de partículas diferenciadas de Deus e a 

serviço de Sua vontade, esses são os médiuns, os intermediários entre Deus e 

o Universo. Para eles, Deus é inconcebível, e eles o veem, apenas, na parcela 

da missão que executam, no que lhes é próximo. Esses são os puros de 

coração, os simples. Para esses, Deus existe realmente, embora pouco 

saibam sobre Ele. Os outros, os que pretendem executar tarefas de si 

mesmos, reduzem Deus às proporções de suas mentes, identificam-No 

consigo mesmos. Esse é o Deus feito à imagem e semelhança do Homem, é 

o Deus dos laboratórios, da hipertrofia do ego humano. Veja por você 

mesma, Neiva, como se fala tanto na grandiosidade do Homem, nas suas 

conquistas científicas e no futuro grandioso da espécie humana. E, entretanto, 

como essa realidade é diferente, como existem mazelas, injustiças sociais, 

guerras cruéis e como está vazia a alma humana! (SASSI, 1990, p. 54). 

 

O relato acima tem como objetivo principal fazer uma crítica à confiança da 

Humanidade na Ciência, apresentada como um conhecimento que nem sempre proporciona o 

bem às pessoas, pois ainda ―existem mazelas, injustiças sociais, guerras cruéis e como está 

vazia a alma humana‖. A partir disso, Sassi conclama um retorno para a realidade espiritual, 

para que possam ser ―intermediários entre Deus e o Universo‖. É comum percebermos que 

Mário Sassi ―desenvolveu‖ temas originalmente criados por Tia Neiva em suas experiências 

mediúnicas, que, em geral, ocorriam quando ela dormia ou experimentava estados de 

alteração de consciência, narrando, ao se recompor, suas visões a algumas pessoas que 

anotavam cada palavra dita, mesmo as proferidas em estilo coloquial (cf. SOUZA, 2000). A 

diferença de estilos é explicada pela formação escolar e acadêmica dos dois fundadores: 

enquanto Tia Neiva não havia recebido uma instrução sistemática e ―não gostava de ler‖ 

(SASSI, 1985), Mário Sassi tinha frequentado cursos de Ciências Sociais, Filosofia e 

Antropologia, era relações públicas na Universidade de Brasília e amigo de Florestan 

Fernandes, Darcy Ribeiro e de outros ícones (VICENTE, 1977). 

À parte disto, a literatura interna do Vale do Amanhecer congrega diversos gêneros 

narrativos, tais como romances, contos, narrativas místicas, relatos ―científicos‖ (como os 

vistos acima), relatos sobre a fundação do mundo físico e textos sobre costumes, moral, fé, 

experiências mediúnicas de Tia Neiva, dentre outros. Na maioria destes escritos há menções 

breves ou longas sobre a concepção religiosa e cosmológica desenvolvida no Vale do 



 

 

 

36 

Amanhecer, concepção esta que entende a vida no Planeta Terra em uma relação milenar com 

outros planetas, segundo os ensinamentos de Tia Neiva. Nestes relatos estão presentes 

elementos como corpos planetários, seres extraterrestres, naves espaciais, conflitos do bem 

contra o mal entre outras coisas. Tal como nas narrativas cinematográficas de ficção científica 

espacial um elemento sempre presente é a missão civilizatória protagonizada pelos habitantes 

do espaço. A obra 2000: A Conjunção de dois Planos reúne narrativas de experiências 

místicas de Tia Neiva organizadas por Mário Sassi e possui enfoque doutrinário e apologético, 

perpassada por traços da biografia mística da fundadora, assim como narrativas que poderiam 

ser entendidas como fantásticas, como se verá depois. Junto com as obras Sob os Olhos da 

Clarividente, No Limiar do Terceiro Milênio e Minha Vida, Meus Amores (todos escritos e 

publicados em datas imprecisas entre as décadas de 1970 e 1980) o livro 2000: A Conjunção 

de dois Planos faz parte dos escritos que organizam a vida litúrgica, religiosa e até civil dos 

membros. Essas obras foram escritas por Sassi e procuram cobrir os principais aspectos 

doutrinários da comunidade, conforme revelados pela atividade de Tia Neiva. Há também 

Observações Tumarã (1999) e Evangelho do Jaguar (2001) de José Carlos do Nascimento 

Silva, o Trino Regente Triada Tumarã. 

É preciso levar em conta o contexto histórico em que estas narrativas são produzidas: 

década de 1970, com a difusão da cultura por meios visuais (principalmente cinema, televisão 

e quadrinhos), corrida espacial e armamentista, grande fé nos discursos tecnocientíficos que 

abreviariam a chegada do futuro. Vivia-se o clima da guerra fria e da corrida espacial e o 

acesso à televisão e ao cinema trazia para quem quisesse as produções da indústria cultural 

estadunidense. As descobertas astronômicas e as façanhas soviéticas e de outros países 

marcavam um novo período na história humana. Tia Neiva, que anos antes de narrar o livro a 

Sassi, havia começado a ver e ouvir espíritos por volta de 1958 (cf. SOUZA, 2000), descobre 

que muitos deles são os próprios seres do espaço e começa a ter frequentes locuções com eles. 

Inclusive descobre que eles possuem afinidades com o Brasil, já que chamam seus veículos de 

chalanas (naves espaciais menores que as naves mãe, chamadas por eles de estufas). Ela 

mesma narra a primeira vez que entrou em uma destas máquinas: 

Certo dia, eu custara mais a deixar o corpo, e eram cerca de sete horas 

quando me desliguei. Senti forte dor de cabeça e, de pronto, notei 

que estava no interior de um aparelho, uma espécie de cabine 

ampla e cheia de instrumentos. Percebi alguém ao meu lado e ouvi-o 

chamar o meu nome de cigana, Natachan, como sou conhecida na 

Espiritualidade. Prestei atenção e vi que ele me apontava para uma 

espécie de janela enorme (SASSI, 1974, p. 8, grifos nossos). 
 

Neiva indaga porque motivo eles não se revelavam a outras pessoas, mas é esclarecida 
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que o contato com tais seres superiores poderia causar muita confusão e desequilíbrios físicos 

ao Planeta Terra: 

Sua própria maneira de chegar já são impactos desagradáveis. Mas 

tais impactos têm a finalidade de ensaios, de preparação para os 

acontecimentos do futuro próximo. Seus aparelhos irão causar 

assombro, e boa porção da humanidade vai-se apavorar, mas isso 

faz parte da sua didática. Muitas vezes é preciso, ao ser humano, se 

assombrar e se apavorar para poder enxergar a própria realidade. 

Basta imaginar, por exemplo, um imenso aparelho metálico 

sulcando os céus em velocidade fantástica, com resultados danosos 

para as aerovias, as comunicações e o equilíbrio da atmosfera, 

para termos uma ideia do que pode acontecer. Se quisermos estar, 

realmente, preparados para esse e outros acontecimentos fora do 

comum, devemos, desde já, ampliar o nosso campo consciencional 

[sic] (SASSI, 1974, p. 11, grifos nossos). 
 

Os distúrbios narrados por Neiva e Sassi são muito semelhantes a filmes que retratam a 

chegada de ―civilizações superiores‖ à Terra, como ficou consagrado pela clássica película 

Guerra dos mundos
16

, com a exceção de que os extraterrestres do Vale do Amanhecer são, via 

de regra, pacíficos e interessados no progresso moral da Humanidade (por isso eles estão mais 

interessados em ―ampliar nosso campo consciencional‖). Ainda segundo as previsões da 

chegada dos visitantes espaciais, o livro 2000: A conjunção de dois Planos narra que para 

evitar pânico, os viajantes espaciais estariam se aparelhando melhor para resolver os 

problemas com uma eventual aproximação: 

Na verdade, eles estão fazendo muitas experiências, na busca da 

melhor forma para sua presença na Terra. Os discos voadores são 

amostra disso. Entre eles e nós existe um plano intermediário, o 

plano etérico. O problema deles é manipular as forças e homogeneizá-

las em cada plano: o deles, o etérico e o nosso (SASSI, 1974, p. 11, 

grifo nosso). 
 

O relato de Tia Neiva encontra correspondência em outros relatos de circulação 

religiosa e cultural no País, o que veremos no capítulo seguinte. A relação de Neiva com 

temas alienígenas e as narrativas dessas experiências pareciam não convencer a muitos de 

seus interlocutores, razão pela qual em inúmeros relatos ela reafirma que está dizendo a 

verdade (SASSI, 1985, p. 15). Lidando com pessoas incrédulas da sobrenaturalidade das 

coisas narradas por ela (do que, aliás, se ressentia, pois não queria ser tomada por uma pessoa 

problemática), ela pediu ajuda ao mundo espacial espiritual. Segundo ela, ao saber desta sua 

preocupação, as entidades resolveram auxiliar no discernimento das pessoas, conforme narra 

Sassi: 

No dia 14 de fevereiro de 1961, o médium Jair incorporou um espírito 

                                                 
16  Analisaremos brevemente os aspectos gerais desta obra no próximo capítulo. 
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que declarou chamar-se Johnson Plata, habitante de Capela, cuja 

missão era anunciar uma demonstração fenomênica a ser feita pelo seu 

povo, em nosso plano. Conforme anunciado, às oito horas da noite, 

apareceu um clarão no céu e, mesclado com as nuvens, formou-se um 

quadro no qual se distinguia, com nitidez, a figura do Mestre Jesus, 

ladeado por seus apóstolos. A tonalidade da figura era prateada e, por 

trás do quadro, viam-se três pontos de luz, que davam ideia de formar 

uma estrela (SASSI, 1974, p. 18). 
 

Após esta demonstração de poder, o relato de 2000: A conjunção de dois Planos dá 

conta de que muitos passaram a acreditar nas descrições que Neiva trazia dos mundos 

superiores, embora seus frequentes transes a deixassem com a saúde debilitada e mesmo com 

certa confusão mental, como ela menciona em diversos de seus escritos, nos quais também 

relata acontecimentos que poderiam ser retratados em antigos e novos filmes de ficção 

espacial. A compreensão sobre esses acontecimentos também se aproxima do roteiro de peças 

consagradas, como aqui, em que é narrada a luta essencial do Universo: ―a gigantesca luta 

sideral, entre o positivo e o negativo, o bom e o mau transcendentais, essas lições 

interplanetárias agem como fator de equilíbrio‖ (SASSI, 1974, p. 12). Assim como em 

Guerra nas Estrelas – Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977).  

Uma dúvida que pode acompanhar o leitor no início do livro refere-se à dificuldade de 

classificar a natureza dos interlocutores de Neiva: são espíritos ou são extraterrestres? Podem 

ser um ou outro, mas também podem ser os dois. A resposta sobre isso quem dá é Mario Sassi: 

eles existem em uma dimensão diferente da nossa, em outro padrão vibratório das energias. E 

reforça: ―Os espíritos que se comunicavam conosco eram seres físicos, lidavam com 

processos materiais, diferenciados, portanto, dos processos dos espíritos, e tinham uma tarefa 

a executar‖ (SASSI, 1974, p. 20-21). 

E sendo materiais, seria natural esperar que esses visitantes do espaço se hospedassem 

ou circulassem entre nós, o que de fato fazem com seus veículos: 

Às vezes, eles se projetam de Capela, e outras, de espaçonaves, 

chamadas estufas e chalanas. Estufa é a nave mãe, e chalana uma 

nave menor, que se desprende dela. Existem alguns lugares na Terra 

em que eles estabeleceram bases, dentre eles os Himalaias e os Andes. 

Esse sistema, entretanto, não invalida outras formas de contato. [...] 

Às vezes, suas chalanas se tornam visíveis a olho nu. Isso, devido a 

experiências e ensaios, pois a próxima etapa será a da sua presença 

física na Terra. Por enquanto, apenas sabemos que eles são físicos e 

que se preparam para vir como são. Atualmente, eles se desintegram 

do seu plano físico e se tornam etérico. Nesse estado, eles se 

comunicam. Em pouco tempo, eles sairão do etérico para nosso plano, 

e serão físicos, como nós (SASSI, 1974, p. 21, grifos do autor). 
 

Continua Mário Sassi: 
E então, nossos Mentores e Guias Espirituais nos autorizaram a 



 

 

 

39 

divulgação de nossos contatos com seres de outros planetas, seres 

físicos, concretos, existentes no Universo. Com essa divulgação, eles 

visam a preparação da humanidade para a generalização desses 

contatos, dos quais somos, apenas, um núcleo experimental. Eles, os 

seres de outros planetas, virão e se entrosarão com os habitantes 

da Terra, neste século, fisicamente. A experiência do Vale do 

Amanhecer está sendo conduzida com base em dois fatores 

fundamentais: a clarividência da médium Neiva e a manifestação 

específica de seres de um planeta cujo nome é, para nossa 

linguagem, Capela (SASSI, 1974, p. 32, grifos nossos). 
 

Mas não é apenas de extraterrestres que é feita a narrativa. Tia Neiva é, afinal, a 

personagem central e como médium, ela também possui poderes paranormais assumidos para 

realizar o bem em favor das pessoas: 

O desdobramento se aplica em missões na superfície da Terra e mais 

em fatos humanos. No caso de Neiva, às vezes ela está atendendo a 

uma pessoa que lhe conta um fato qualquer, relacionado com outra e 

em outro ambiente. Enquanto conversa, ela se desdobra, vai ao 

local, vê a pessoa, e volta, tudo numa fração de segundo, e se torna 

mais apta a orientar a pessoa. É, também, muito comum as pessoas 

procurarem Neiva antes de uma viagem, para saber se tudo vai correr 

bem, se podem viajar. Ela, usando o mesmo expediente, verifica os 

perigos da viagem e aconselha que ela seja feita ou não. Nesse caso, 

além do transporte, ela usa a capacidade de projeção no futuro, 

vendo o quadro do que ainda não aconteceu no plano físico. Na 

verdade, o desdobramento tem ampla gama de aplicações, bem como 

de maneiras de ser feito (SASSI, 1974, p. 23, grifos nossos). 
 

Abaixo segue uma sequência do diálogo de Neiva com um espírito extraterrestre e a 

descrição de sua ida a bordo de uma espaçonave que a levou até Capela, o planeta que está na 

origem da Terra: 

Embora não se sentisse muito à vontade na sua presença, saudou-o 

com o ―Salve Deus!‖ habitual, e os dois passaram a conversar. 
- Ah! – disse ela – foi o senhor que incorporou, outro dia, no aparelho 

de nosso irmão Jair, não foi? Já que o senhor está aqui, poderia nos 

dizer quando é que vai descer aqui com seu disco voador? 
- Não, respondeu ele, não estou aqui. Estou, apenas, projetado. Vim 

para lhe dar proteção na sua ida àquela caverna. Fazemos assim 

sempre que você corre algum risco. 
Neiva sentiu-se encabulada por ser objeto de tantos cuidados, e se 

calou. O Capelino continuou: 
- Agora, você irá comigo. Fará mais uma visita ao nosso planeta. 
Ainda sentindo as sensações da caverna dos exus, ela vacilou. Na sua 

consciência de missionária, habituada a ―viajar‖ sempre com alguma 

missão, ela não havia atinado, ainda, com o motivo de sua visita à 

caverna. Enquanto pensava, ela olhava o corpo crispado, deitado na 

relva, em estado cataléptico. Nos seus sentidos etéricos, ela percebia 

alguns seixos na mão fechada e o capim ralo roçando sua nuca. 

Registrando todos aqueles fenômenos e, ao mesmo tempo, tendo 

consciência de sua missão, do amparo dos espíritos, ela anuiu. 
No mesmo instante, ela sentiu-se transportada para o interior de uma 
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nave, muito parecida com aquela em que estivera antes. Na 

complicada cabine havia outro Capelino, que lhe foi apresentado por 

Johnson, com o nome de Eris. Enquanto falavam, os dois 

manipulavam alavancas e botões. 
Abriu-se, então, uma enorme comporta, e Neiva extasiou-se com o 

que viu. Ali, bem perto, como se estivesse ao alcance de suas mãos, 

estava Capela! A primeira coisa que lhe chamou a atenção foram as 

luzes opacas, sem brilho, de colorido variado. Era como se o Sol 

estivesse envolto em faixas de algo transparente e de cores várias. Mas 

as luzes, a iluminação, não eram estáticas, se alternando e se 

interpenetrando, formando nuanças suaves. Atraiu-a, logo, a faixa 

violeta. Sem saber porquê, ela estava convencida de que aquela era a 

sua faixa, o mundo que correspondia à sua missão na Terra. Nesse 

momento, ela se lembrou do seu corpo físico, mas não o sentiu mais. 

Lembrou-se, também, dos exus da caverna e, sem saber porquê, sentiu 

enorme compaixão deles. Diante daquela complexa realidade – a nave, 

os Capelinos e seu próprio pensamento – ela sentiu-se estranha e disse, 

em voz alta: 
- Senhor, se tudo isto é real, conserve os meus olhos. Caso contrário, 

os arranque, para que não venha a revelar aos outros mentiras ou 

mistificação alguma! (SASSI, 1974, p. 34-35). 
 

Capela entrou nas referências doutrinárias de outros grupos esotéricos e espíritas após a 

divulgação do livro de Edgar Armond, conforme mencionado antes. Dentre tantos detalhes 

chama a atenção a presença na mesma narrativa de elementos como o homem extraterrestre, 

seu disco voador, exus e a caverna que habitam em outros mundos. A descrição da cena se 

assemelha a um episódio da saga de Flash Gordon, o herói espacial que visita planetas com 

seres estranhos, como na trama em HQ chamada Flash Gordon no Reino das Cavernas 

(RAYMOND, 1974). 

Outra semelhança com o cinema no livro de Sassi refere-se à ―Torre de Desintegração‖ 

(percebida por CAVALCANTE, 2011, p. 117) que é um mecanismo auxiliar no processo de 

manipulação dos corpos. No filme A fuga de Logan (Logan's, Run, EUA, 1976) há um 

mecanismo parecido com o que será descrito abaixo
17

: 

Mas a mobilidade de Tiãozinho e a maneira como ele se faz aceitar 

pelos encarnados, deram-lhe importante papel na presente missão de 

preparo da Humanidade para o III Milênio. Nos primeiros sete anos de 

ação entre nós, ele graduou-se como Engenheiro Sideral, 

especialidade do mundo espiritual que trata de problemas planetários. 

Ele possui uma chalana, nome que nosso grupo dá a certas astronaves, 

e é o comandante de uma nave-mãe, que chamamos estufa. Com a 

presença de Tiãozinho, na qualidade de um habitante de Capela, Neiva 

sentiu-se mais em casa. À guisa de explanação, Johnson disse que, 

como Capelino, ele se chamava Stuart e era o responsável pela Torre 

                                                 
17  Exceto pela finalidade da torre de desintegração de A Fuga de Logan ser utilizada para efetivamente 

desintegrar as pessoas eliminando-as, a torre operada por Tiãozinho desintegra os corpos sólidos para 

transformá-los em corpos fluídos, segundo informação que nos forneceu o Mestre André, membro do Vale do 

Amanhecer com o qual conversamos em nossa visita a Planaltina. 
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de Desintegração. 
- Desintegração? – estranhou Neiva. 
- Sim. – respondeu ele – Todos os corpos enviados à Terra têm que 

passar, antes, pela Torre de Desintegração, que os transforma em 

matéria etérica. É nesse estado que operamos entre vocês. Mas, 

existem outras formas de operação. Já têm havido contatos em estado 

físico, muito esporádicos na fase atual, e sempre experimentais. Essas 

experiências estão se intensificando e tudo está sendo preparado para 

nossa presença física entre vocês, em pouco tempo. Isso está na 

dependência das modificações físico planetárias, em que o plano 

etérico fará junção com o plano físico (SASSI, 1974, p. 42, grifos do 

autor). 
 

As representações sobre o espírito Tiãozinho foram escolhidas entre diversas 

representações iconográficas do Vale do Amanhecer para auxiliar na compreensão das 

questões levantadas por esta pesquisa. Tiãozinho, que é aceito pelos membros do Vale do 

Amanhecer como uma alta personalidade espiritual e possui duas narrativas de sua trajetória: 

uma literária – pois ―aparece‖ em diferentes escritos de Tia Neiva e de Mário Sassi – e uma 

visual – já que é o único ícone espiritual a ter uma sequência de três telas criadas e expostas 

no Templo Mãe em Planaltina, DF, como veremos à frente. No relato acima Tiãozinho 

explica a Neiva o que seria a ―Torre de desintegração‖ (como já mencionamos, semelhante ao 

filme Logan's Run), uma máquina que teria o poder de alterar a densidade material de corpos, 

adaptando-os para realidades físicas e teleportando-os (como na série Jornada nas Estrelas). 

Em resumo, um elemento típico de ficção científica. 

Outra ―proximidade‖ com filmes de ficção científica está no trecho que se segue. O 

relato é de uma visita de um extraterrestre; a descrição do inusitado visitante se aproxima das 

imagens atribuídas a tais seres pelas narrativas de ficção científica: 

Trabalhando com as energias animais da Terra e outras forças do 

plano etérico, eles criaram uma ―química ectoplasmática‖. Com essa 

matéria, eles se alimentam e fabricam equipamentos de todo tipo. São 

muito versáteis e plasmam as mais variadas formas de se apresentarem. 

Uma dessas falanges de apresenta como ―astronautas‖ e tem engodado 

com essa roupagem. São os tais ―verdinhos‖, que já têm sido vistos 

por muitos terráqueos. Sua aparência, na Terra, é a de homens com 

mais ou menos um metro e meio de altura, vestidos com roupas de 

viajantes interplanetários, com botões, antenas, armas estranhas, etc. 

Sua capacidade de materialização, na Terra, é muito grande, devido ao 

seu conhecimento na manipulação fluídica (SASSI, 1974, p. 46). 
 

Para a compreensão da proximidade entre narrativas do cinema e narrativas religiosas 

no Vale do Amanhecer, o trecho acima é importante pois representa uma confirmação de que 

a aproximação da religião mediúnica com temas cosmológicos e espaciais de fato se deu 

mediante o imaginário criado pelo cinema sobre como deveriam ser os ―viajantes 
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interplanetários‖ ou ao menos um tipo clássico desses viajantes: baixinhos, com roupas 

espaciais e com a pele ―verde‖. O trecho abaixo reforça esta semelhança ―cinematográfica‖: 

Algum tempo depois, Neiva, muito preocupada com os problemas da 

comunidade, sentiu-se doente e com febre. Procurou, então, um 

remédio, um antitérmico, mas não encontrou. Sentiu que piorava e 

entrou numa espécie de delírio. Deitou-se na cama, procurando evitar 

que os outros se alarmassem. Nisso, lhe apareceu um homem verde, 

vestido de preto e com um cinturão cheio de botões de controle. 
Doente como estava, ela sentiu-se irada com sua presença. Mas, no 

seu respeito habitual pelos espíritos, ela o saudou com um ―Salve 

Deus!‖. Ao mesmo tempo, ela sentiu certo temor, devido ao 

absurdo de sua cor (SASSI, 1974, p. 19, grifos nossos). 
 

A imagem dos extraterrestres conforme apresentada acima foi utilizada pelo cinema 

desde a década de 1930 (como veremos no próximo capítulo), mas anteriormente já havia sido 

utilizada em livros, radionovelas e revistas em quadrinhos, como mencionado acima.  

Conforme se percebe ao analisar a literatura doutrinária do Vale do Amanhecer, muitas 

das assim chamadas revelações que Tia Neiva trazia provinham de contatos que ela tinha no 

que ela descrevia como sendo o mundo espacial e/ou espiritual durante viagens que também 

eram definidas por ela como espaciais e espirituais. Nos livros citados anteriormente (Sob os 

Olhos da Clarividente, No Limiar do Terceiro Milênio, Evangelho do Jaguar e Minha Vida, 

Meus Amores, além de 2000: Conjunção de dois Planos que aqui examinamos mais 

detidamente) constata-se que após as referidas viagens, Tia Neiva transmita detalhes e 

impressões percebidos por ela. Sabemos por meio de outras obras escritas por compiladores 

(SANTOS, 2000; KAZAGRANDE, 2011) que nas primeiras experiências afirmadas como 

sendo espaciais ela entrava em um estado alterado de consciência e descrevia minuciosamente 

o que via em sua experiência mediúnica a uma assistência que velava pelo seu transe. Não 

estava consciente, segundo ela menciona, pois seu espírito supostamente deixava o corpo 

físico em meio a uma sessão e se desdobrava a outras dimensões enquanto sua verbalização 

era anotada pelos outros médiuns. Após adquirir mais domínio das técnicas mediúnicas, como 

ela chama suas experiências, ela passou a realizar viagens frequentes e muitas vezes sem o 

suporte de um grupo de médiuns auxiliares. O episódio abaixo refere-se a uma destas viagens: 

Tião [Tiãozinho] concordou, conduziu Neiva para o interior da nave e 

partiu em direção à Terra. Neiva, acomodada no seu corpo etérico, 

nada sentiu além de ligeira tontura, logo se adaptando ao sistema. 

Permaneceu maravilhada, olhando a enorme janela transparente. Os 

astros e corpos celestes não apresentavam grande diferença de sua 

visão habitual na superfície, a não ser pela variação de luz e sombras. 

Subitamente, ela viu um risco de fogo que cruzava o céu, e pressentiu 

ser algo diferente. Parecia um foguete, e ela chamou a atenção de Tião. 
- Veja, – exclamou – olhe, Tião, um foguete da Terra! 
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Tião se aproximou da janela e respondeu: 
- Sim, Neiva, é um foguete da Terra que se dirige para a Lua (SASSI, 

1974, p. 54). 
 

Tiãozinho é apresentado como hábil condutor de naves espaciais ou discos voadores e 

neste relato Tia Neiva nos dá conta do que seria um provável tráfego espacial quando a nave 

em que eles estão a bordo percorrendo distâncias astronômicas entre ―astros e corpos celestes‖ 

cruza com um ―foguete da Terra‖. Em plena vastidão espacial. É interessante que a 

continuação do diálogo seja reproduzida aqui. Após Neiva se mostrar espantada ao ver um 

foguete indo em direção à Lua, ela interroga Tiãozinho se ele porventura conseguirá chegar 

até lá. O cosmonauta de Capela responde que sim, porém o piloto do foguete pagará a ousadia 

com a própria vida. Neiva pergunta o que acontecerá ao espírito do desafortunado astronauta 

terrestre: 

Seu espírito, Neiva, seguirá seu destino, de acordo com seus 

merecimentos. Não se preocupe. Esse astronauta tem muitos méritos e 

receberá suas recompensas de acordo com eles. Esse fato tem 

acontecido mais do que vocês, na Terra, supõem. A conquista do 

espaço pelos seres físicos tem custado uma fortuna de sacrifícios e 

dispêndios materiais. Mas isso não é novo na história da Terra. Foi 

assim que o povo de Equitumans se perdeu. O Homem, cego pelo 

orgulho, julga que seus conhecimentos científicos lhe darão poderes 

divinos. Com isso, se lança a essas conquistas insanas e perde de vista 

os tesouros que o cercam, na Terra. Infelizmente, pela ciência material 

o Homem fará muito pouco. Ele se esquece de que Deus tem seus 

desígnios e que sua missão é a de se ajustar a esses planos divinos, e 

cada homem executar sua parcela deles. Aliás, Neiva, essa é a atitude 

fundamental que distingue os seres humanos entre si. Alguns 

procuram fazer a vontade de Deus, serem apenas executores de seus 

planos. Outros, apenas se preocupam com seus próprios planos, sua 

própria vontade. Os que reconhecem sua condição precária de 

partículas diferenciadas de Deus e a serviço de Sua vontade, esses são 

os médiuns, os intermediários entre Deus e o Universo. Para eles, 

Deus é inconcebível, e eles o veem, apenas, na parcela da missão que 

executam, no que lhes é próximo. Esses são os puros de coração, os 

simples. Para esses, Deus existe realmente, embora pouco saibam 

sobre Ele. Os outros, os que pretendem executar tarefas de si mesmos, 

reduzem Deus às proporções de suas mentes, identificam-No consigo 

mesmos. Esse é o Deus feito à imagem e semelhança do Homem, é o 

Deus dos laboratórios, da hipertrofia do ego humano. Veja por você 

mesma, Neiva, como se fala tanto na grandiosidade do Homem, nas 

suas conquistas científicas e no futuro grandioso da espécie humana. E, 

entretanto, como essa realidade é diferente, como existem mazelas, 

injustiças sociais, guerras cruéis e como está vazia a alma humana! 

(SASSI 1974, p. 54). 
 

Somente neste excerto poderíamos nos deter sobre muitos aspectos diferentes do 

imaginário religioso de Neiva e Sassi. Chama a atenção, num primeiro momento a 

desconfiança implícita sobre a chegada do homem à Lua, pois o astronauta terrestre morreria, 
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assim como outros, segundo Tiãozinho. Se considerarmos que esta narrativa biográfica 

ganhou corpo na década de 1970, a suposta conquista estadunidense não era um consenso pois 

implicava na perda de vidas humanas e era dispendiosa. Por outro lado, há uma forte crítica à 

razão científica, entendida como vaidade e, por fim, há um apelo moral de traços católicos via 

espiritismo kardecista: solidariedade, disponibilidade e caridade. 

No trecho seguinte Neiva recebe ensinamentos de Tiãozinho sobre a natureza dos 

espíritos que habitam outros planetas e corpos no Universo. Embora haja uma semelhança 

anatômica com os seres humanos a consistência e metabolismo dessas pessoas espaciais pode 

ser bem diferente da de um ser humano: 

Na Lua, Neiva, existem seres lunares, espíritos ocupando corpos de 

acordo com as condições da Lua, cuja função principal é controlar as 

gigantescas usinas de seu interior. São seres de tal natureza que sua 

simples proximidade causará a desintegração de um ser humano! 

Você nem pode imaginar, Neiva, o trabalho que tem havido para que 

esses astronautas sobrevivam e retornem à Terra! (SASSI, 1974, p. 

56). 
 

Em plena corrida espacial da Guerra Fria era natural que se desenvolvesse um interesse 

pelas coisas do espaço. A tensão política contribuía com a indústria cultural para que se 

condensasse em um mesmo caldeirão aspectos científicos, imaginários, fantasiosos, 

romantizados e idealizados do que seria o espaço sideral e os mistérios que ele abrigava. 

Como exemplo, temos o chamado fenômeno OVNI (Objeto Voador Não Identificado), que 

mobilizou a atenção de muitas pessoas ao longo do século 20, sobretudo quando a União 

Soviética e outros países demonstraram que viagens espaciais eram possíveis, como a 

literatura e o cinema já haviam ―demonstrado‖ antes. Isso auxilia na explicação para os então 

frequentes relatos de pessoas sendo abduzidas ou convidadas a viajar em veículos espaciais na 

companhia de inusitados anfitriões. Muitas vezes as pessoas que apresentavam estas 

experiências mencionavam a iminência de um novo período ou de conquistas positivas para 

os terráqueos. Alimentado ou não pela literatura ou promessas da ciência, o fenômeno OVNI 

espalhou-se por diversos países ganhando certa visibilidade cultural. Tia Neiva se insere nesta 

dinâmica quando relata o que os espíritos astronautas comunicam a ela: 

A melhor forma de nos comunicar é através do plano etérico, como 

estamos fazendo neste momento com você. O problema que se 

apresenta, porém, é a falta de terráqueos equilibrados, para um 

trabalho dessa natureza, como é o seu caso, Neiva. A prova dessa 

dificuldade são os incríveis relatos de pessoas que dizem ter viajado 

em nossas chalanas, pois isso é tecnicamente impossível, em corpo 

físico. O mesmo acontece conosco em relação à Terra, embora muitos 

tenham afirmado terem visto e conversado conosco, fisicamente... 

Entretanto, existe em andamento toda uma série de acontecimentos, 
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técnicos e naturais, que permitirão esse contato. Quando o grande 

Seta Branca lhes diz que o “Céu irá se encontrar com a Terra”, 

ele se refere a esses acontecimentos. Mas tenha certeza, Neiva, que, 

quando isso vier, as coisas serão bem diferentes no seu planeta 
(SASSI, 1974, p. 87-88, grifos nossos). 

 

Diversas outras obras de Neiva, Sassi e de outros membros da Doutrina do Amanhecer 

ainda poderiam ser aprofundadas, o que valeria um estudo à parte. Por ora, as que foram 

apresentadas aqui, seguindo os contornos desta pesquisa, auxiliam na compreensão do 

processo de dialogia do Vale do Amanhecer com o mundo que o cerca. Foi a partir dessa 

postura dialógica que o movimento religioso criou suas referências iconográficas. 

 

 

1.3 AS NARRATIVAS PICTÓRICAS DO VALE DO AMANHECER 

 

 

A pesquisa sobre as imagens do Vale do Amanhecer e sua relação com o cinema, a 

representação das entidades espirituais Tiãozinho e Justininha, destaca a forma como a 

história de ambos ilustra o imaginário sociorreligioso dos membros do Vale do Amanhecer. 

Este imaginário é marcado pela construção de Brasília e pelo hibridismo social, cultural e 

religioso que lá ocorreu. Na análise das imagens, utilizamos o método preconizado por Gillian 

Rose (2007, p.30). 

Tabela 1: Modalidade tecnológica, composicional e social segundo Rose (2007, p.30) 
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Renders (2015b, p.15) elaborou de forma funcional a percepção de Rose como se segue: 
 

 Modalidade tecnológica Modalidade composicional  Modalidade social  

A criação 

da imagem  
Feito como? Com que 

tipo de material?  
Segue regras de composição?  Significado intencionado? 

[Significados Visuais?]  

A 

produção 

da imagem  

Usam-se efeitos visuais?  Segue-se um gênero ou um 

formato?  
Por quê? Para quê? Por quem? 

Quando?  

A recepção 

da imagem  
É apresentado como? Está 

em exposição? Circula?  
Relações com outros textos, 

imagens, etc.?  
Interpretado como? Por quem? 

Para quem? Por quê? Quando? 
Tabela 2: Modalidade tecnológica, composicional e social segundo Rose (H. Renders, 2015b). 

 

Sobre a modalidade tecnológica as imagens analisadas foram criadas pelo artista 

plástico Joaquim Vilela, que é também médium e membro da doutrina. A criação das imagens 

segue, além dos padrões e técnicas de pintura convencionais, uma característica própria, que é 

a atribuição da atividade do artista às esferas espirituais. É do conhecimento dos membros que 

Vilela realiza seus trabalhos ―em estado de mediunidade‖, de acordo com eles, por isso as 

obras são o resultado do esforço do médium e das intuições que lhe trazem os espíritos. Os 

materiais sobre os quais ele desenvolve seu trabalho são variados, utilizando desde técnicas de 

aquarela a óleo e pintando em telas, paredes e figuras ao ar livre. Vilela pinta sempre por 

orientação espiritual e ao longo dos anos deu forma a incontáveis entidades do além. Entre os 

muitos trabalhos que realizou está o da representação dos mentores que cada pessoa ou grupo 

espiritual possui, razão pala qual ele transferiu para as telas milhares dessas representações; 

em decorrência da grande procura, ele especializou-se em técnicas de informática e agora 

pinta também com o auxílio de programas de computação, pois assim pode atender à grande 

demanda por seu trabalho. As imagens criadas por Vilela possuem muitas variáveis, 

dependendo se ele representa seres humanos quando encarnados na Terra, seres humanos em 

trabalhos siderais na forma espiritual, seres espirituais do bem ou do mal e seres espirituais de 

outros planetas, como muitos dos Ministros, Cavaleiros e Príncipes de Capela, que possuem 

algumas particularidades fisionômicas. Suas obras, conforme mencionado antes, são 

representadas com variadas técnicas e estão expostas em lugares como salas residenciais, 

hotéis, bibliotecas e ambientes públicos no Distrito Federal, entre outros. No espaço iniciático 

do Vale do Amanhecer praticamente toda a representação iconográfica é trabalho de Vilela, 

que está presente no Templo Mãe, na Pirâmide, Estrela Candente, Turigano etc. Em áreas 

livres da cidade sagrada há obras como as imagens das princesas representadas em torno do 

Lago Mãe Iara e outras medindo até nove metros de altura. Além dessas formas de exposição, 

suas imagens ilustram livros doutrinários ou acadêmicos que abordam o fenômeno do Vale do 

Amanhecer e também se transformaram em adesivos para automóveis, litografias para serem 
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trazidas na carteira, cartões-postais etc. 

A respeito da modalidade composicional as regras de composição são bastante claras: 

além da inspiração que o artista acredita receber do mundo espiritual, ele quase sempre 

representa as imagens sem perspectiva, com apenas o busto ou o rosto dos personagens e estes 

olhando o observador de frente, olhos nos olhos. Essas regras de Vilela tornam sua arte 

facilmente reconhecida, pois há algumas características que estão presentes em quase todas as 

peças: olhos sombreados, sobrancelhas delineadas e espessas, atributos étnicos (indígenas, 

africanos, orientais ou ―espaciais‖), cores quentes e tons dégradés. Os personagens são 

estáticos, sugerindo um estágio de serenidade e inteligência avançados (quando espíritos 

evoluídos) ou tensos e perigosos (quando não evoluídos). O gênero de suas imagens é 

preferencialmente o iconográfico, já que representa temas espirituais; dentro desta perspectiva, 

a ênfase nas representações recai sobre entidades individuais. Há poucas pinturas retratando 

ações coletivas ou eventos quotidianos. O tema do espaço sideral e da civilização tecnológica 

mescla-se com temas míticos próprios. Na Casa Grande, local onde viveu Tia Neiva há um 

gênero pictórico provavelmente derivado das antigas representações cristãs dos ―Dois 

caminhos‖ (abundantes nas tradições católica e reformada até meados do século 20 feitos a 

partir da reflexão do Evangelho de S. Mateus, cap. 7). São mapas de uma geografia espiritual 

que incluem lugares onde Tia Neiva esteve e descreveu a Vilela, como o Reino das Sombras, 

o Umbral, as regiões das cavernas, os albergues espirituais, as escolas da espiritualidade até o 

plano espiritual superior, réplica da cidade celeste cristã. A diferença é que não são dois os 

caminhos, mas muitos, e todos, mesmo os que passam pelo Umbral, chegam ao Plano 

Superior (tais trabalhos não podem ser fotografados ou reproduzidos). As imagens que 

analisaremos aqui têm referencial direto nas narrativas doutrinárias do Vale do Amanhecer. 

Mas não é apenas com tal referencial que as imagens se relacionam. Elas realizam um amplo 

diálogo com a construção de Brasília, com a ciência, com o cinema de ficção científica. 

Acerca da modalidade social podemos dizer que estas imagens complementam o corpus 

doutrinário ao ilustrar as revelações de Tia Neiva e auxiliam na construção de uma nova 

compreensão do lugar da Humanidade na Terra e no Universo. É por essas imagens que passa 

a recriação de um sentido coletivo à comunidade imaginária do Vale do Amanhecer, que é 

ampla, inclui toda a Humanidade da Terra e as outras ―humanidades‖ dispersas pelos milhões 

de galáxias deste e de outros Universos. Esta intencionalidade é direcionada às pessoas que 

assistiram a uma virada social e cultural na metade do século 20, cuja melhor representação 

foi a construção de Brasília. Havia a esperança de que o Brasil rural de então levantaria voo 

em direção ao futuro. Esse otimismo nacionalista pacífico foi alimentado desde o período do 
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Reinado lusitano. O País do futuro era uma realidade sempre iminente que foi frustrada. 

Quando Tia Neiva começa a construir o imaginário do Vale do Amanhecer é possível que 

essa frustração nem fosse tão determinante, embora estivesse presente; a grande tarefa que ela 

vislumbrou foi a conciliação do novo lugar do ser humano em uma cosmologia mais 

conforme às descobertas das Ciências e que dialogassem com a tecnologia e novas 

possibilidades de uma existência mais completa e feliz. Feita esta explanação, passemos agora 

a analisar o contexto dialógico do surgimento do Vale do Amanhecer e a relação das imagens 

iconográficas com a estética futurista, e a cosmologia. 

Já dissemos anteriormente que as representações visuais do movimento religioso do 

Vale do Amanhecer foram criadas a partir da mesma fonte, ou seja, a atividade narrativa oral 

de Tia Neiva. Mesmo assim, é possível perceber que a iconografia criada para os usos 

memoriais e litúrgicos espelham-se na autoridade ou na lógica das narrativas literárias, como 

acontece com a trajetória da entidade Tiãozinho, por exemplo. A saga desse sertanejo e de 

Justininha, sua esposa, que superaram imensas dificuldades em suas vidas na Terra, é uma 

referência importante para os jaguares. Por este motivo e porque esta saga está representada 

em um conjunto de imagens sequenciais, nos deteremos em uma análise comparativa e 

metodológica mais pormenorizada. Quem já visitou o Templo Mãe na cidade iniciática do 

Vale do Amanhecer certamente se lembra de ter visto próximo a um dos ―castelos‖
18

 o retrato 

de um caboclo com camisa verde, chapéu na mão e um cinturão. É Tiãozinho, entidade que 

ficou conhecida a partir das narrativas das experiências místicas de Tia Neiva. Transformadas 

em literatura, essas narrativas auxiliaram e auxiliam a cosmovisão do Vale do Amanhecer a 

integrar em seu corpo doutrinário uma temporalidade que abrange o passado histórico da 

Humanidade, o presente do planeta Terra entendido como ―precário‖ e o futuro espacial que 

será marcado pela evolução tecnológica, mas principalmente moral
19

 (a história de Tiãozinho 

ilustra isso, como veremos). Tiãozinho e Justininha são, para o Vale do Amanhecer, espíritos 

que já realizaram, por sucessivas reencarnações, sua evolução moral, e mesmo pertencendo à 

temporalidade contemporânea (pois viveram fisicamente no século 20), já fazem parte da 

nova etapa sideral e espiritual. Por isso escolhemos analisar as pinturas que retratam a 

trajetória do casal, mencionada por Tia Neiva em vários escritos e narrada no livreto 

Pequenas histórias, da década de 1970. 

                                                 
18 Nichos no interior do Templo Mãe onde se desenvolvem atividades burocráticas e rituais específicos. 

Assemelham-se às capelas do Santíssimo presentes nos templos católicos. 

19  O futurismo de Brasília – que em sua origem era também um ―futurismo moral‖, isto é, a nova capital seria o 

locus da ética e dos bons políticos – provavelmente foi importante no reforço da concepção de evolução moral. 

O tempo futuro, na doutrina do Amanhecer, não se dará apenas em termos técnicos, científicos e espaciais, mas 

ocorrerá, sobretudo, na esfera da moralidade humana. 
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As representações iconográficas de Tiãozinho-Stuart junto com sua esposa Justininha 

foram as que escolhemos entre várias representações das entidades do Vale do Amanhecer, 

como veremos adiante. As telas que representam a saga de Tiãozinho constituem uma 

narrativa visual linear, com começo, meio e fim. Ao mesmo tempo em que podemos perceber 

no casal a projeção idealizada dos construtores de Brasília, também percebemos na história de 

ambos um entrelaçamento do enredo com elementos cinematográficos. Tiãozinho é 

apresentado como um espírito evoluído, mas é também um habitante de outro planeta, um 

extraterrestre, portanto. Suas representações pictóricas se dão em duas formas distintas e 

ambas vinculadas ao cinema: na forma ―terráquea‖ de Tiãozinho, ele se parece com 

personagens do perfil de Jerônimo, o herói do Sertão (personagem criado por Moyses 

Weltman para a Rádio Nacional em 1953 e desenhado para os quadrinhos em 1957 por 

Edmundo Rodrigues, sendo um sucesso em ambas as iniciativas); por outro lado, em sua 

representação ―extraterrestre‖, ele é representado de forma semelhante aos membros de 

tripulações como Jornada nas estrelas, Flash Gordon, Logan's Run entre outros. 

Resumidamente, Tiãozinho fora um fazendeiro sul-mato-grossense nascido em fins do 

século 19, por volta de 1896, batizado com o nome de Sebastião Quirino de Vasconcelos e 

falecido em 1915. Era de família rica e quando completou 18 anos, recebeu a herança 

adiantada e saiu acompanhado de seus criados em uma jornada para comprar uma grande 

boiada, o que fez em uma fazenda situada na fronteira do Brasil com o Paraguai, de 

propriedade de um senhor paraguaio chamado Germano Perez. Nesta fazenda Tiãozinho 

encantou-se com a filha do proprietário, Justininha, de cabelos louros e olhos negros. Após 

um ano casaram-se e foram muito felizes. Em uma fatalidade, porém, a morte os surpreendeu 

quando navegavam em uma chalana com destino à cidade de Ponta Porã, quando tinham 

apenas sete meses de casados. Tiãozinho aparece em outras narrativas que Tia Neiva 

enunciou (KAZAGRANDE, 2011, P. 166; SASSI, 1990, p. 41; SOUZA, 2000, p. 375) e é 

apresentado como uma entidade elevada, de grande reconhecimento no mundo espiritual ou 

espacial. Foi ele, por exemplo, quem forneceu as orientações para tia Neiva edificar o Templo 

Mãe em Planaltina, DF, que se assemelha a uma nave espacial (IPHAN, 2010, p. 143) Abaixo 

algumas das representações do casal feitas por Vilela: 
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Figura 3: Tiãozinho e Justininha - Pintura de Vilela
20

, s./d. 

Fonte: http://temploacaleno.webnode.com 

 

Na figura 3 chama a atenção o fato de a moça ter os cabelos louros e olhos negros, 

constituição física diferente do tipo físico latino ou indígena. O adereço que ela usa é uma 

referência às indumentárias das ninfas do Vale do Amanhecer. O protagonista, por outro lado, 

enrola fumo preparando um cigarro, também uma possível referência ao hábito de fumar, 

quase unânime nos membros da doutrina até hoje. O chapéu não é o clássico pantaneiro, de 

palha, embora suas vestes se assemelhem às das pessoas do meio rural do Brasil de inícios do 

século 20. Uma natureza plástica, às margens de um rio completa a cena para evocar a 

geografia certamente comum aos candangos, pois apresenta um cenário que genericamente 

evoca uma paisagem rural e bucólica de um País ainda rural e bucólico, com a mata presente 

no quotidiano das pessoas. É um cenário saudosista, que diz mais aos migrantes dos Estados 

do entorno do Distrito Federal que o clima quente, seco e empoeirado do Planalto Central. As 

roupas do personagem tanto podem ser as de um fazendeiro pecuarista do início do século 

quanto de condutores de caminhões ou mestres de obras do Plano Piloto (a própria Tia Neiva 

                                                 
20  A legenda diz: “Tiãozinho e Justininha – 'VERDADEIRO QUADRO DE AMOR' – Desencarnaram juntos 

num acidente em Ponta Porã – Mato Grosso em 14 de Fevereiro de 1925 [sic] com apenas 7 meses de casados. 

'ALMAS GÊMEAS'. Continuam juntos no espaço protegendo os casais”. 

http://temploacaleno.webnode.com/
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posou em fotos vestida de maneira semelhante à frente de seus caminhões). 

 

Figura 4: Tiãozinho e Justininha no espaço, Pintura de Vilela, s./d. 

Fonte:http://valedoamanheceringlaterra.blogspot.com.br 

 

Contudo a história do casal não termina com o acidente que os leva à morte. O caboclo 

Tiãozinho e sua ―alma gêmea‖ Justininha após morrerem, passam a viver no espaço, onde 

participam de missões espirituais a bordo de suas chalanas cósmicas. Na figura 4 os vemos 

em uniformes espaciais: o casal agora olha para o espectador, e tem uma atitude de 

tranquilidade e confiança, pois já alcançaram a vida no além. O fundo contém alguns corpos 

celestes e uma nave (chalana), bastante parecida com os ônibus espaciais do final do século 

20. A figura evoca as concepções de família e futuro, pois coloca o casal protagonista em uma 

perspectiva póstera, visivelmente confiantes e satisfeitos. Seriam psicologizações de Mário 

Sassi e de Tia Neiva no imaginário dos adeptos? E ainda: não seria esta a esperança que as 

pessoas tinham ao deixar suas vilas para construir Brasília, a cidade do futuro? 
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Figura 5: Tiãozinho/Stuart. Pintura de Vilela. Óleo, s./d. 

 Fonte:http://temploacaleno.webnode.com.br 
 

A figura 5 Vilela retrata o que Tia Neiva, através de outras narrativas, revelou de 

Tiãozinho em sua vida no espaço sideral. De acordo com os relatos, ele graduou-se em 

engenharia espacial (por isso ajudou na construção do Templo Mãe) com a missão de auxiliar 

no governo cósmico dos planetas. Ele agora possui uma identidade que lhe dá cidadania 

espiritual, sendo lá chamado por outro nome:  

(...) a mobilidade de Tiãozinho e a maneira como ele se faz aceitar 

pelos encarnados, deram-lhe importante papel na presente missão de 

preparo da Humanidade para o III Milênio. Nos primeiros sete anos de 

ação entre nós, ele graduou-se como Engenheiro Sideral, 

especialidade do mundo espiritual que trata de problemas planetários. 

Ele possui uma chalana, nome que nosso grupo dá a certas astronaves, 

e é o comandante de uma nave-mãe, que chamamos estufa (...). À 

guisa de explanação, Johnson disse que, como Capelino, ele se 

chamava Stuart e era o responsável pela Torre de Desintegração 

(SASSI, 1990, p. 34) 
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A figura 5 encontra-se no interior do Templo Mãe. A camisa simples e o chapéu na mão, 

assim como o olhar calmo do antigo boiadeiro quase fazem pensar que ele está usando uma 

guaiaca, quando na verdade é um cinto com controles e medidores eletrônicos, adereço que 

indica agora sua dupla pertença: um sertanejo brasileiro e um cosmonauta interplanetário. As 

flamas são uma referência à nave-mãe Estrela Candente, capitânia da frota estelar capelina, 

da qual ele é comandante. Nesta nave, que cruza o espaço sideral a partir da Constelação do 

Cocheiro para interferir positivamente nos destinos da Terra e dos espíritos em evolução aqui, 

encontra-se o centro do poder decisório a partir do qual Pai Seta Branca dirige os destinos 

espirituais da Terra e trava contínuas batalhas contra os ―bandidos do espaço‖ e ―falcões‖ 

(espíritos malfeitores) que governam espiritualmente Brasília. 

A figura 6 situa Tiãozinho/Stuart na ponte de comando de Estrela Candente. Tia Neiva 

frequentemente narrava em suas prédicas os encontros que tinha com o personagem ou 

entidade, como em uma das vezes em que ele levou-a ao Planeta Capela: 

No mesmo instante, ela sentiu-se transportada [por Tiãozinho] para o 

interior de uma nave, muito parecida com aquela em que estivera 

antes. Na complicada cabine havia outro Capelino, que lhe foi 

apresentado por Johnson, com o nome de Eris. Enquanto falavam, os 

dois manipulavam alavancas e botões. Abriu-se, então, uma enorme 

comporta, e Neiva extasiou-se com o que viu. Ali, bem perto, como se 

estivesse ao alcance de suas mãos, estava Capela! (SASSI, 1974, p. 

34-35, grifos do autor). 
 

Por conta de tal familiaridade, há outras representações visuais que se relacionam aos 

ensinamentos e peripécias do herói espacial, como a da figura 6, na qual ele é representado 

junto de seus companheiros de jornada no interior de uma nave. Da esquerda para a direita, 

Stuart, Johnson Plata, Zaros, Gork e Eris: 
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Figura 6: Tripulação da nave Estrela Candente. Desenho de Vilela, Anos 1970. 

Fonte: http://www.aspirantevalelasaro.no.comunidades.net 

 

Com roupas futuristas, eles são apresentados pelo Vale do Amanhecer como integrantes 

do Comando Capelino, empenhados na luta contra as forças negativas. A figura os situa no 

ambiente interior de uma nave. A tela ao fundo revela uma perspectiva espacial e todos se 

portam com altivez, compenetrados no que parece ser a condução do veículo. Diferentemente 

da imagem do cinema de ficção científica (produzido nos países do hemisfério norte, 

sobretudo nos Estados Unidos), a imagem criada por Vilela é multirracial. Não há mulheres e 

o tipo físico representado lembra claramente fisionomias brasileiras, ainda que quatro dos 

integrantes tenha olhos claros (seja por influência dos heróis do cinema, mas também pelo 

simples fato de haver pessoas assim no Brasil). Dois dos personagens em pé, situados à 

esquerda, são morenos como os candangos, têm o tom de pele e os cabelos um pouco mais 

escuros. Além desses personagens com traços latinos, há um com fisionomia mongol (Gork, 

de verde) e dois com feições germânicas (Eris, em pé e vestido de lilás e Johnson Plata, de 

branco, sentado). 

As figuras 5 e 6 podem ser entendidas na mesma linha e revelam o sucesso que 

Tiãozinho alcançou em suas atividades, sempre confiante que o porvir seria melhor.  
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Figura 7: Tripulação da nave Enterprise, da série Jornada nas Estrelas (1966).A figura é da 

terceira temporada.Fonte: http://www.lazer.hsw.uol.com.br 

 

A grande semelhança destas duas imagens levanta a questão se o pintor Vilela tomou a 

série Jornada nas Estrelas como modelo, pois há ao menos três semelhanças notáveis: o 

uniforme das tripulações, a ponte de comando (embora na figura 7 ela não apareça claramente) 

e, ao fundo da figura 6, o mecanismo que corresponderia, na nave Enterprise, ao 

teletransporte. Na imagem do comando capelino chamamos a atenção para os elementos 

similares seguida de imagens da ponte de comando e do mecanismo de teletransporte da nave 

Enterprise: 

Pode ver-se um balcão de apoio delimitando a área interna onde os controladores 

operam. As imagens abaixo (8 e 9) foram escolhidas por terem sido utilizadas na série escrita 

em 1964 por Gene Roddenberry que foi ao ar em 1966 nos Estados Unidos (que chegaram ao 

Brasil em 1968 pela TV Excelsior). 
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Figura 8: Ponte de comando da nave Enterprise. Fonte: http://www.maismagia.com.br 

 

 

Figura 9: Ponte de comando da nave Enterprise. Fonte: http://www.attivissimo.net 
 

Ainda observando a figura 6, nota-se instrumentos luminosos afixados no teto da nave e 

dos quais são projetados focos de luz intensa. Embora não esteja clara qual a finalidade de tais 

objetos (se são ou não desintegradores ou instrumentos de teletransporte), a semelhança é 
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imediatamente percebida entre a figura 6 e as figuras 10 e 11. 

 

Figura 10: Sala de teletransporte da nave Enterprise. 

Fonte:http://academiastartrek.blogspot.com.br 

 

 

Figura 11: Sala de teletransporte da nave Enterprise. 

Fonte: http://www.tecmundo.com.br 

http://academiastartrek.blogspot.com.br/
http://www.tecmundo.com.br/
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Por fim as figuras 12 e 13, informadas por Carmen Luísa Cavalcante, revelam uma 

semelhança nas linhas gerais das espaçonaves de Vilela e do cinema: 

 

Figura 12: Nave Enterprise. Fonte: (CAVALCANTE, 2011, p. 120) 

 

Figura 13: Nave de Dimensões Paralelas, de 2004. 

Fonte: pintura de Vilela (capa de DVD)(CAVALCANTE, 2011, p. 120) 
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Tia Neiva relata que seus primeiros ―transportes‖ para outros mundos foram operados 

por meio de naves, pois no início de sua jornada ainda não dominava a faculdade de 

autotransportar-se em consciência até onde quisesse. Na obra Minha vida, meus amores, ela 

assim descreve uma dessas primeiras experiências: 

Quando chegou [sic] sete horas da noite, comecei a sentir as mesmas 

sensações da vez anterior, de transporte em desdobramento, e o 

procedimento foi o mesmo. Mas, em vez de me achar num lugar, 

como anteriormente, me vi numa espécie de veículo que ―senti‖ ser 

uma nave etérica. Em seguida me vi num lugar especial da nave, 

―deitada em pé‖, sim, porque a ―cama‖ era como que presa nas minhas 

costas (SASSI, 1985, p. 50). 
 

A descrição de Neiva parece ser apropriada ao equipamento de teletransporte quando 

diz que estava ―deitada em pé‖. Pode-se perceber que a estrutura composicional da ponte de 

comando da Estrela Candente parece ser a mesma da Enterprise. 

A figura 6 já foi objeto de considerações por estudiosos do Vale do Amanhecer, como 

Carmen Luísa Chaves Cavalcante (2008), que perceberam a imediata ligação com as 

referências do cinema sugerindo uma dinâmica de reprodução ou dependência cultural, o que 

é provável. Nossa ponderação segue o conceito bakhtiniano da dialogia, em que os 

componentes de um diálogo possuem plena autonomia e alteridade na interação. Para Bakhtin 

… a compreensão não é mera experienciação psicológica da ação dos 

outros, mas uma atividade dialógica, que, diante de um texto, gera 

outro(s) texto(s). Compreender não é um ato passivo (um mero 

reconhecimento), mas uma réplica ativa, uma resposta, uma tomada de 

posição diante do texto (FARACO, 2010, p. 42). 
 

E visto que o ato de compreender supõe a alteridade do outro enunciador, a 

interpretação – que passa por processos subjetivos – faz do interpretante praticamente um 

outro autor. Neste sentido as aproximações entre cinema e imagem serão sempre expressão 

própria da realidade do Vale do Amanhecer e não alguma espécie de reprodução mimética. 

Foi assim que as narrativas da ficção científica apresentaram-se como mediadoras para 

as novas categorias religiosas que a vidente Tia Neiva trazia à tona em seu profetismo; para os 

candangos que vieram atraídos pelas promessas majestáticas da cidade futurista, Neiva não 

poderia simplesmente profetizar usando categorias rurais. Por isto sua forma de ver e anunciar 

a outra realidade, que é uma narrativa de fronteira, se aproxima da ficção. O próprio Mário 

Sassi, esposo de Neiva e codificador da doutrina, reconhece a importância do gênero ficcional 

como recurso na expressão de realidades ainda não alcançadas pelas demais tradições 

religiosas, como a nova cosmologia, relatividade do tempo, vida em outros planetas, 

extraterrestres, outras dimensões da matéria, dentre outros:  
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Não parece lógico, portanto, pensar que as formas de vida, possíveis 

nesses outros mundos, devam ocorrer segundo conceitos de um dos 

menores dos mundos. Nesse sentido, a ficção científica é mais 

coerente que as concepções puramente científicas, que, aliás, são 

poucas (SASSI, 1990, p. 26, grifos nossos). 
 

A ficção científica (enquanto mais ―verossímil‖ que as teologias abstratas ou 

especulativas das religiões cristãs tradicionais) se apresenta como mais acessível que os 

discursos escatológicos clássicos, em geral fora do alcance da maioria das pessoas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES INTERMEDIÁRIAS 

 

O surgimento do Vale do Amanhecer, de suas narrativas textuais e pictóricas podem ser 

entendidos como um processo de renovação das esperanças dos excluídos. Os destinatários de 

Neiva são primeiramente seus contemporâneos a quem a todo momento ela apresenta sua 

mensagem profética de um outro planeta possível. Em sua profecia há sempre um aceno para 

o futuro, o porvir: é no futuro que habitarão os que foram privados de um passado.  

É importante lembrar que esta é a mensagem central dos movimentos milenaristas e que 

certamente fornecia um horizonte de sentido aos migrantes que compuseram o Vale do 

Amanhecer. Além disso, os membros da doutrina entendem-se na mesma trajetória espiritual 

que Tiãozinho, Justininha e seus amigos. Eles esperam, efetivamente, que, ao findar a vida 

biológica, a vida espiritual seguirá um curso semelhante ao que está expresso nas iconografias 

apresentadas acima.  

A cosmovisão de Neiva e Sassi possui um apelo de esperança por um futuro digno para 

todas as pessoas inclusive as mais simples. A estrutura de utopia percebida em suas narrativas 

emprestou imagens e elementos do futuro imaginário. Este seria, segundo Tia Neiva, o tempo 

que o gênero humano alcançaria sua evolução moral e técnica e teria permissão da 

Espiritualidade Maior para explorar o Cosmos e entrar em contato com outras civilizações 

extraplanetárias. Por esse motivo, muitas das representações envolvendo espíritos que já se 

encontram nesse patamar evoluído são feitas com adereços tecnológicos, roupas que lembram 

trajes espaciais, a bordo de espaçonaves, com cidades futuristas ao fundo ou orbitando corpos 

siderais desconhecidos, imagens emprestadas do cinema para formar uma nova concepção de 

―pátria celeste‖ mais em acordo com a visualidade do século 20. 
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2. O VALE DO AMANHECER, AS NARRATIVAS MÍSTICAS DO PLANALTO 

CENTRAL E A NOVA COSMOLOGIA DO SÉCULO 21 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Neste capítulo vamos abordar quatro referências que segundo nossa consideração, 

contribuíram para que o Vale do Amanhecer pudesse assumir as características que o 

compõem atualmente, bastante diferentes de outros movimentos que surgiram da mesma 

matriz religiosa-cultural afro-católico-espírita. 

Em primeiro lugar abordaremos o surgimento da nova cosmologia, no século 16, que 

trouxe para a cultura humana novas concepções de tempo e espaço, mas que não foram 

assumidas pelas instituições religiosas tradicionais no Ocidente. Diante do silêncio das 

instituições tradicionais, novos movimentos religiosos como o Vale do Amanhecer assumiram 

a temática. Em segundo lugar o surgimento da própria Brasília foi um evento que forneceu o 

apelo à utopia e também à esperança milenarista. O projeto de mudança da Capital não nasceu 

nas campanhas eleitorais de Juscelino Kubitschek, mas recua no tempo até, ao menos, o 

século 18. A antiguidade do projeto tornou possível que se criasse em torno dele uma 

expectativa que primeiro foi estratégica (para a proteção do Príncipe e do Governo), depois 

foi utópica (a nova cidade seria o protótipo de um novo País) e por fim, após a profecia de 

Dom Bosco sobre a cidade, fosse claramente milenarista. Em terceiro lugar vamos abordar as 

narrativas místicas que se agregaram ao projeto da nova Capital, primeiramente destinadas à 

cidade de Brasília em si, depois estendidas para todo o Planalto Central, região que ocupa 40% 

do território brasileiro, mas que no imaginário místico está relacionada com o entorno do 

Distrito Federal e o estado de Goiás. Em quarto lugar abordaremos as narrativas literárias, das 

artes sequenciais (histórias em quadrinhos) e cinematográficas da nova cosmologia. A 

―narrativa‖ do Vale do Amanhecer recebeu muitas das informações que a compõem através 

das mídias visuais, o que foi determinante para que ele desenvolvesse suas narrativas 

imagéticas como veremos. 
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2.1 O SURGIMENTO DA NOVA COSMOLOGIA 

 

Vimos que a formação das narrativas místicas no Planalto Central ocorreram 

basicamente a partir de narrativas anteriores oriundas da política e da religião. E vimos que as 

novas narrativas místico-religiosas procuravam responder a aspectos não abordados pelas 

estruturas religiosas dominantes. Abordaremos aqui um desses aspectos, que, aliás, é muito 

caro à rede de significações dos novos movimentos religiosos: a nova cosmologia. Embora 

tenha se originado no coração de uma cultura cristã, a nova compreensão do Universo não foi 

assumida, ao menos num primeiro momento, pela estrutura eclesiástica, sobretudo católica, 

que elaborou uma oposição sistemática à nova formulação por considerá-la em choque com os 

conhecimentos anteriores sobre o tema, ou seja, a cosmologia ptolomaica. Em decorrência da 

recusa, Igreja e sociedade seguiram concepções diferentes. A compreensão de que a Terra era 

o centro do Universo, à qual se subordinariam os demais corpos celestes, estava muito 

arraigada na cultura científica medieval. 

A religião judaico-cristã possui inúmeras ligações com o mundo extraterrestre, isto é, o 

mundo celeste, com suas referências lunares, solares ou estelares, talvez por herança das 

antigas culturas astronômicas da Mesopotâmia. É nos céus que a Divindade habita e foi junto 

com a terra que ela criou o firmamento e as estrelas, segundo o relato de Gênesis 1, 

chamando-as de ―luzeiros‖. Deuteronômio alerta que ―ao Senhor, teu Deus, pertencem os céus 

e os céus dos céus, a terra e tudo o que nela se encontra‖ (10,14). A kenosis do Menino Deus é 

sinalizada por uma estrela que guia os magos (Mt. 2,2). Para o céu, onde estão seus exércitos 

angélicos, são levados os justos de Deus e é dos Céus, não da Terra, o Reino que Ele veio 

anunciar e para onde ascendeu depois de sua ressurreição. O livro do Apocalipse chega a 

narrar uma batalha cósmica e coloca na cabeça da Mulher uma coroa estelar quando ela 

enfrenta o dragão que varre a terça parte do firmamento. E em Apocalipse 22,16 Jesus chama-

se a si próprio de ―estrela radiosa da manhã‖. Somente para a palavra ―céus‖, há cerca de 287 

menções na Bíblia. Para a palavra ―estrelas‖, 53 e para ―estrela‖, 13 menções. ―Sol‖ encontra 

cerca de 160 citações e ―anjo‖ aproximadamente 300. Há, enfim, apenas na narrativa bíblica 

um trânsito intenso entre as coisas do céu e as da Terra. Para além disso, a Sagrada Tradição 

acumulou vasto repositório de referências celestiais, catalogando desde contato de eremitas 

com seres angélicos a milagres cósmicos envolvendo o Sol, as estrelas e a Lua. A própria 

astronomia alcançou notáveis avanços durante o período medieval e até o ciclo litúrgico do 

cristianismo obedece a uma lógica celeste. O firmamento, com todos os seus corpos celestes é, 

apenas, um indicativo da glória divina (cf. Sl 18,2). Entretanto, com exceção de alguns 
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teólogos e pensadores cristãos, as novas descobertas após o Renascimento não foram 

incluídas no referencial teológico eclesial. Talvez isso se deva ao fato de tanto a Igreja 

católica como as reformadas terem enfrentado outros temas emergentes nos últimos cinco 

séculos e não tenham tido tempo para aprofundar a reflexão, de modo que as práticas de 

piedade de quase todos os grupos cristãos repousam sobre antigos costumes medievais, 

muitos dos quais questionados na contemporaneidade. Um grande número de pessoas 

(sobretudo jovens) brasileiras e estrangeiras procuram o Vale do Amanhecer e outros 

movimentos motivadas, entre outras coisas, pela abordagem de temas cósmicos, que 

contrastam com as liturgias agrárias do cristianismo. O que se percebe é que o poder de 

comunicação de antigos símbolos e conceitos concorre com outros de uma sociedade 

tecnológica e urbana como a atual. Por muitos séculos o Ocidente (e por consequência a 

religião) entendeu a Terra como o centro do Universo ao qual se subordinavam os demais 

corpos celestes. 

Embora a esfericidade da Terra e até mesmo a medida de sua circunferência já fossem 

hipóteses aceitas
21

, ainda não se concebia o mundo como ―mero‖ corpo celeste participando 

da dinâmica astronômica. A própria concepção de Universo seguia as formulações de 

Aristóteles e de São Tomás de Aquino, com a Terra sendo envolta por outras esferas celestes 

(os Sete Céus) às quais as estrelas e planetas estariam grudados. A centralidade terrestre só 

seria contestada por Nicolaus Copérnicus no século 16 e por Galileu Galilei no século 17, que, 

ao precisarem que o centro do sistema solar seria o próprio Sol, enfrentaram problemas com a 

Igreja. Por esse modelo, os planetas realizariam órbitas perfeitas em torno da estrela, o que foi 

derrubado pelas observações de Johannes Kepler ao perceber a complexidade de muitas 

órbitas. Ainda no século 17 Isaac Newton formulou a lei da gravitação universal que tornou 

prováveis as teorias cosmológicas precedentes do movimento dos astros. O século 20 seria o 

das grandes descobertas espaciais, com Albert Einstein propondo a Teoria da Relatividade 

(que forneceu a estrutura para uma dinâmica espacial do Universo) em 1917; com Alexander 

Friedmann e a contração e expansão do cosmos em 1922; Edwin Hubble, que identificou o 

movimento das galáxias em 1929. Em 1927 e 1931 o padre Georges Lemaître postulou o que 

viria a ser a Teoria do Big Bang. Em 1965 Arno Penzias e Robert Woodrow Wilson 

                                                 
21  Erastóstenes, no Egito, havia suposto e calculado a circunferência da Terra em cerca de 40.000 quilômetros, 

com relativa precisão no século 3 a. D., medida esta que foi utilizada, com algumas variações, por filósofos, 

matemáticos e geômetras antigos. No século 1 a.C. Alexandrino Estrabão cogitou a hipótese da circunavegação e 

supôs inclusive a existência de terras continentais entre a Ibéria e a Índia. No século 2 da Era Cristã Claudio 

Ptolomeu apresentou a teoria que subordinava os demais corpos celestes à centralidade da Terra, entendida como 

esférica, que, então, seria o centro do sistema. Quanto à ―teoria da Terra plana‖, surgiu no século 18, no período 

Iluminista, como tentativa de desqualificar o pensamento medieval. 
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detectaram, por meio da radiação isotópica, a antiguidade do Universo. Muitas outras 

descobertas ocorreram e colocaram a existência humana em uma escala ínfima diante do 

gigantismo do cosmos. Isso colocou várias questões para o autorreferenciamento humano. 

Inclusive religiosamente, pois a nova conformação não apenas questionava a antiga 

formulação cristã, como a restringia diante de dados científicos. 

O cristianismo, religião marcada por simbologia, conceitos e referencial rurais, situava 

teologicamente a humanidade como o ápice da criação e a terra como o centro da realização 

divina. A Terra, obra-prima da Divindade era também onde ela descansava os pés, (conforme 

a expressão bíblica) e a narrativa do Gênesis marcava o início da história do mundo. Mas os 

novos paradigmas obrigaram a religião a ter diversas reações, que variaram entre a 

interpretação fundamentalista (literal) dos textos sagrados à sua compreensão metafórica. 

Mesmo assim criou-se uma distância entre o que a coletividade professava e o que cria. 

A mudança cosmológica de um Universo fixo e imutável para outro dinâmico, 

acelerado e em mutação constante influenciou e modificou as condições da experiência 

religiosa. Helmut Renders (2015) liga as descobertas cosmológicas às mudanças na 

experiência religiosa e temporal. Para ele, a religiosidade pré-moderna favorecia uma 

valorização do passado, estabilidade e continuidade, cujos rituais cíclicos e imutáveis 

garantiam a permanência da ordem sagrada (RENDERS, 2015, p. 431). Com a mudança 

introduzida por Copérnicus na modernidade, a ênfase temporal se deslocou do passado para o 

futuro. Ao mesmo tempo desenvolveu-se uma compreensão não estática da realidade, com a 

possibilidade de mudanças, reformas, revoluções. Para Renders, na pós-modernidade as novas 

descobertas 

radicalizaram a sensação de estar no cosmo do ser humano. Ser parte 

de um cosmo composto por cerca de 100 bilhões de galáxias, em 

movimento, em aceleração, desafiou ainda mais a ideia da 

humanidade como coroa da criação e objetivo principal da criação do 

universo. Se a ênfase temporal da pré-modernidade foi o passado, e da 

temporalidade moderna o futuro, a pós-modernidade se caracteriza 

pela ênfase no presente [...]. Isso resulta em uma perda dupla: por um 

lado, das tradições, por outro lado, das utopias. (RENDERS, 2015a, p. 

436). 
 

A mudança da concepção do espaço resultou na mudança da temporalidade e a mudança 

da relação com o passado e o futuro mudou também a relação com o espaço. As distâncias 

foram encurtadas e o tempo para a realização das tarefas foi reduzido às mínimas 

possibilidades. Todas as coisas são fugazes: o estar, as sensações, até mesmo a própria 

existência. A tradição religiosa permaneceu ligada a ritos agrários e ciclos estáticos, pouco 

dialogando com a nova realidade. 
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Situado no contexto de pós-modernidade, o nascimento do Vale do Amanhecer teve 

como interlocutores todos os questionamentos levantados acima. É preciso que se diga que 

essa ―interlocução‖ foi em muito facilitada pela influência do positivismo no Brasil 

republicano, pois é sabido que o positivismo enquanto doutrina e prática esteve fortemente 

presente na cultura média brasileira ao longo do século 20 desde o golpe militar de 1889 e da 

consequente ditadura agro-militar. A procedência de Tia Neiva de ambientes kardecistas 

(comungantes de vários aspectos comteanos) favoreceu a absorção de ideias como a da 

primazia científica, do evolucionismo moral e da organização hierárquica (fosse para o mundo 

dos espíritos, fosse para os adeptos da doutrina). 

A divergência entre a mentalidade pós-moderna e a cosmovisão pré-moderna abriu 

espaço para novas possibilidades de pensar a transcendência a nível prático. Por tal espaço 

aberto, novos discursos sobre o além e o aquém se apresentaram utilizando categorias que, 

sendo ausentes no tempo antigo, eram compreendidas no novo tempo. Num primeiro 

momento a literatura de ficção científica serviu como canal para especulações e hipóteses 

acerca das reais capacidades humanas. Júlio Verne e outros escritores deram vida a projetos 

que no século 19 eram inexecutáveis, como uma viagem à Lua, ou ao centro da Terra, por 

exemplo. Após a literatura o cinema, que foi considerado por Edgar Morin a ―aventura da 

imagem‖ (1970), também serviu como veículo para a expressão de grandes aventuras do 

espírito humano. George Meliés deu vida, em 1902, a uma película sobre o tema da aventura 

espacial lunar (MORIN, 1970). Era a tentativa de estabelecer em bases icônicas novas 

possibilidades que se abriam para a aventura humana na Terra. 

 

Figura 14: Cena do filme Viagem à Lua (França, 1902), de Georges Meliès. Fonte: http://www.ecult.com.br 
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O próprio Mário Sassi, reconhece a importância gênero ficcional como recurso na 

expressão de realidades ainda não alcançadas pelas demais tradições religiosas, como a nova 

cosmologia, relatividade do tempo, vida em outros planetas, extraterrestres, outras dimensões 

da matéria, dentre outros:  

Não parece lógico, portanto, pensar que as formas de vida, possíveis 

nesses outros mundos, devam ocorrer segundo conceitos de um dos 

menores dos mundos. Nesse sentido, a ficção científica é mais 

coerente que as concepções puramente científicas, que, aliás, são 

poucas (SASSI, 1990, p. 26). 
 

Em movimento contrário, grandes expressões religiosas como o Catolicismo e as Igrejas 

Reformadas, tornavam-se mais e mais racionalizadas, formais e com pouco espaço para 

manifestações místicas, carismáticas e (por que não?) mágicas. Mesmo com algumas 

exceções representadas por novos grupos nascidos do incessante cisma do mundo protestante, 

as mais excêntricas iniciativas religiosas ainda manipulavam com maior ou menor destreza os 

mesmos símbolos comuns a toda a Igreja. No Brasil, como na América Latina, a onda de 

romanização ultramontana contribuiu para varrer o antigo catolicismo místico para a periferia 

da comunidade de fé, onde minguou pouco a pouco e pode reviver apenas alguns traços nas 

práticas mágicas da dramaturgia pentecostal. O mesmo processo racionalista já estava 

incutido nas Igrejas protestantes históricas que há séculos também estavam presentes (embora 

timidamente) na América, razão pela qual essas Igrejas, junto do Catolicismo, enfrentaram 

perda de fiéis para outros grupos religiosos que trabalham mais habilmente com as 

necessidades simbólicas e culturais da população
22

. Estes movimentos surgiram, no Brasil e 

América Latina, incorporando preocupações que não estavam na grande pauta das Igrejas 

tradicionais: emoção, subjetividade, bem-estar pessoal, consciência ecológica e, como 

assinalamos acima, consciência cósmica.  

 

 

2.2 O SURGIMENTO DE BRASÍLIA 

 

De acordo com os estudos de SENRA (2010) a mobilização humana para o território 

demarcado como Distrito Federal iniciou-se em 1956, quando o Governo enviou 256 

trabalhadores para realizarem os primeiros trabalhos demarcatórios da cidade. Ressalte-se que, 

                                                 
22  Embora também seja verdade que os novos grupos religiosos influenciam os antigos, para concordar com 

Silas Guerriero, segundo o qual ―Por toda parte percebemos sinais de como o catolicismo, o pentecostalismo e 

outras religiões tradicionais da sociedade brasileira incorporaram elementos, ou até mesmo um ethos, da Nova 

Era. Trata-se de uma via de mão dupla, uma coisa híbrida, onde cada lado se interpenetra deixando suas marcas‖ 

(GUERIERO, 2009, p. 37). 
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ao contrário do que se pensa, a área não era desabitada, mas possuía cidades e vilas. No ano 

seguinte os trabalhadores eram já 2.500 e em 1958 a população operária somava 28.000 

pessoas, número que aumentava à razão de 2.100 pessoas por dia. Em 1959, quando 

aconteceu o primeiro Censo, a população migrante era de 55.737 pessoas, mas já havia 7.361 

nascidos no território da futura capital
23

. Desses migrantes, predominantemente vindos dos 

Estados de Goiás, Minas Gerais e Bahia, cerca de dois terços eram homens. Nos anos 

seguintes o contingente populacional continuaria crescendo com os grupos de diversas regiões 

que traziam em suas bagagens sonhos, esperanças e fé. 

 

Figura 15: Trabalhadores candangos durante a construção de Brasília: atraídos pelas 

promessas de uma vida digna na nova capital. Fonte: http:// www.brasil.gov.br. 

 

A onda migratória não obedeceu apenas anseios econômicos, de brasilidade ou 

civilizatórios, mas também foi motivada por discursos de novos movimentos religiosos na 

esteira e à revelia do discurso religioso católico. Laraia faz esta relação entre migração e 

misticismo quando lembra que  

Para melhor caracterizar os habitantes de Brasília é preciso recordar 

que os primeiros imigrantes atenderam o apelo épico de Juscelino 

Kubitschek, ao mesmo tempo que sonhavam – como todos os 

migrantes – com o enriquecimento fácil, com a possibilidade de 

ocupar espaços sociais mais elevados. Depois, e talvez ainda, 

começaram a chegar aqueles que foram movidos por motivos místicos. 

Alguns em busca da capital do terceiro milênio (os monistas); outros 

seguindo as pegadas das sandálias de Yukanan, procurando em uma 

cidade eclética a salvação diante de uma inevitável catástrofe 

                                                 
23  Atualmente a população de Brasília gira em torno de aproximadamente 2.852.372, segundo a estimativa do 

IBGE para 2014. 
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universal; alguns começaram a ver na nova cidade o ponto de contato 

entre humanos e seres extraterrestres e, em noites sem conta, 

permaneciam em vigília nas colinas frias que cercam a cidade; muitos 

outros procuraram a esperança representada por uma sacerdotisa que 

apontava para um novo amanhecer; vieram também muitos seguidores 

de seitas orientais e também aqueles que, nos terreiros, falam com 

deuses afro-brasileiros ao som dos atabaques. Não resta dúvida que 

todo esse misticismo foi amplamente alimentado pela insistência de 

Kubitschek em afirmar ser Brasília a concretização do sonho de Dom 

Bosco. Segundo a tradição salesiana, o santo piemontês teria sonhado 

com o surgimento de uma grande e predestinada cidade, à beira de um 

lago, no hemisfério sul. Enfim, podemos dizer que a cidade, erguida 

no Planalto Central, acolheu uma legião de místicos orientados por 

inúmeras crenças. O misticismo parece ser, então, uma das mais 

importantes características dos brasilienses (LARAIA, 1996, p. 3). 
 

 

Figura 16: Candangos na inauguração de Brasília: esperança. 

Fonte: http://www.estudosediscussoes.com.br. 

 

A força do discurso religioso proporcionou apoio à ideia entre as classes mais modestas 

da população, apoio este que se traduziu ao menos em mão de obra para a construção do 

projeto. Os gastos estimados para a construção da cidade foram de entre de 1 bilhão e 1 bilhão 

e meio de dólares (atualmente um número em torno de 83 bilhões de dólares), conseguidos 

por meio da realização de dívidas externas e emissão de papel-moeda, embora o valor total 

possa ainda ser superior devido à falta de clareza dos documentos e mesmo à falta de controle 

sobre os gastos. Quase todos os materiais utilizados foram transportados por avião até a região 

em um tempo em que o transporte mais utilizado em todo o País ainda era o de tração animal 

(SENRA, 2010; GOROVITZ, 1985). Brasília e o Brasil brilhavam no noticiário nacional e 

internacional. E os motivos para isso não eram somente de natureza econômica. Internamente, 
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a construção da cidade capital aconteceu em um momento entendido como culminante no 

processo de formação da identidade nacional, iniciado no Império e inconcluso até meados do 

século 20. Mudar a capital do País é uma ideia muito antiga, tendo surgida ainda no período 

colonial e sido revisitada no Império. De acordo com SENRA, 

No período colonial, ao tempo de Pombal em Portugal (reinado de D. 

José I), Francesco Tosi Colombina, cartógrafo e geógrafo italiano, 

elaborou uma carta de Goiás, focando o Planalto Central, que 

atenderia as vantagens estratégica (segurança contra invasões) e 

demográfica (povoar o interior) da capital ideal. Naquele Planalto 

Central devia estar uma Nova Lisboa (outros nomes virão: Pedrália, 

Petrópole, Petrópolis, Brasília, ao tempo do Império; e tempos depois, 

já no período republicano, Vera Cruz). Vários farão a defesa da 

mudança, com destaque para Hypolito José da Costa, em seu Correio 

Braziliense, (editado em Londres), e para José Bonifácio de Andrada e 

Silva, poderoso ministro de D. Pedro I, em ação antes e depois do 07 

de setembro de 1822 (Independência): antes, nas Cortes de Lisboa, 

encarregada da elaboração da Constituição do Reino Unido; depois, 

durante a Constituinte encarregada da elaboração da Constituição do 

Império do Brasil (já separado de Portugal). Mas, ao fim e ao cabo, a 

primeira Constituição brasileira (1824) deixaria o assunto de fora 

(SENRA, 2010, p. 9-10). 
 

Antes da Independência, uma expedição de mapeamento teria empreendido uma jornada 

no século 18 quando realizava o registro cartográfico do interior da colônia a serviço da Coroa 

Portuguesa: 

A mudança da capital é ideia antiga. Surgiu com o registro 

cartográfico no ―Mapa de Goyás‖ do geógrafo italiano Francesco Tosi 

Colombina. Primeiro a retratar o epicentro das três maiores bacias 

hidrográficas do Brasil, ao cruzar o planalto goiano entre 1749-1751, 

vislumbrou o valor estratégico da região e influenciou o Marquês de 

Pombal a manifestar a conveniência de instalar-se a sede do governo 

da grande colônia no sítio em que se ergueria Brasília (RIBEIRO, 

2010, p. 142). 

 

Embora não existisse exatamente uma centralidade territorial na colônia, já que as 

diferentes capitanias respondiam diretamente a Lisboa, a preocupação em construir uma 

―cidade capitânia‖ devia-se mais à facilidades logísticas no deslocamento de tropas ou coleta 

de impostos. No século 18 a região onde seriam as futuras Províncias de Minas Geraes e 

Goyaz (criadas respectivamente em 1720 e em 1748, produtoras de ouro, prata e pedras 

preciosas) recebia forte atenção do império português. Compreendendo grande parte do 

Planalto Central, propositalmente não havia acesso ao mar. Com o forte aparato de segurança 

envolvendo a região, cidades como Mariana ou São João Del Rey eram estrategicamente mais 

importantes que o porto de São Sebastião do Rio de Janeiro, fundado em 1560 e elevado a 

capital somente em 1763, mais um entre tantos portos do litoral. Ainda nos tempos da colônia 
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a preocupação com a centralidade administrativa continuou existindo, pois, o sistema de 

tricefalia, com centros de comando espalhados por São Sebastião do Rio de Janeiro, São 

Salvador e Santa Maria de Belém, não agradava o governo metropolitano, preocupação que se 

mostrou verdadeira durante e após a guerra de independência, sobretudo na primeira metade 

do século 19, com constantes tensões separatistas. Ainda no tempo do Reino Unido, ―(...) em 

1810, Veloso Oliveira, conselheiro da corte portuguesa, propôs que a capital fosse transferida 

para local 'são, ameno e aprazível' distante da vulnerabilidade do litoral e da confusão de uma 

cidade voltada para o comércio‖ (LIMA, 2010, p. 18). Mas Veloso não foi o único: 

[...] em 1789, o plano de tornar o Brasil independente do domínio 

português estava intrinsecamente ligado ao estabelecimento do 

governo do Brasil em certo local do interior do território. Na segunda 

década do século seguinte, Tomás Antônio Vilanova Portugal – o 

principal conselheiro do rei D. João VI, até a volta do monarca a 

Lisboa em 1821 – quis fazer do Brasil um império americano, se 

possível separado de Portugal. Pretendeu que o país tivesse como 

capital não o Rio de Janeiro, mas uma cidade relativamente distante 

do litoral (CAVALCANTE, 2011, p. 22). 
 

A questão foi assumida por estadistas, revolucionários e intelectuais desde cedo: ―Com 

base em argumentos estratégicos, descentralizadores e de integração nacional, tal ideia foi 

defendida pelos conjurados de Vila Rica (1792); pelo jornalista Hypólito José da Costa, no 

seu Correio Brasiliense (1813)‖ (PEREIRA, 2010, p. 51). Esta percepção já estava, portanto, 

presente quando a Independência se concretizou. Pensando em termos estratégicos, José 

Bonifácio teria sido um dos mais conhecidos defensores da mudança, chegando a escrever 

uma memória Sobre a necessidade de ser edificada no interior do Brasil, uma nova capital 

para assento da Corte, da Assembleia e dos Tribunais Superiores, apresentada, em 1823, à 

Assembleia Constituinte e Legislativa do Brasil, na qual defendia ―a construção da nova 

capital na Comarca de Paracatu, Minas, sugerindo que a mesma fosse denominada Petrópole 

ou Brasília.‖ (LIMA, 2010, p. 19). Há uma tradição na Historiografia de contar entre os 

entusiastas da ideia o inconfidente Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que defendia a 

nova capital na cidade de São João Del Rei. Ao jornalista Hypólito José da Costa, que editou 

seu jornal de 1808 a 1822, a região que melhor caberia ao projeto seria a do Planalto Central. 

O nome Brasília
24

, forma latina para Brasil, foi mencionado pela primeira vez pelo Patriarca 

da Independência, o ministro José Bonifácio de Andrada e Silva e pessoa diretamente 

responsável pelo projeto de País e de Império para as ex-colônias lusitanas da América. 

                                                 
24  Vários nomes foram cogitados para a nova capital ao longo da História: Nova Lisboa (no período do 

Principado e Reino Unido), Cidade Pedrália ou Brasília (na declaração da independência), Imperatória ou 

Petrópole (durante o Império), Tiradentes (nos primeiros dias do golpe da república) e Vera Cruz (do Estado 

Novo até as ―vésperas‖ da construção), antes Brasília ser o nome escolhido novamente. 
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Bonifácio também cogitou o nome Petrópole em homenagem ao Imperador D. Pedro I. 

Dentro do propósito de criar uma unidade nacional (até então inexistente) e de unificar 

geograficamente o território, ele foi o primeiro estadista brasileiro a pensar sobre a questão e 

ponderar que a região do Planalto Central realmente poderia se prestar para tais fins, 

assinalando como aproveitável a região da cidade de Paracatu na latitude de 15 graus (cf. 

GAMA, 2004). Além do protagonismo de José Bonifácio já em 1823, é digno de nota o 

empenho do historiador e diplomata Visconde de Porto Seguro, Francisco Adolpho de 

Varnhagen, que se preocupou com a questão, esteve no Planalto Central e publicou um livro 

sobre o tema: A questão da Capital: marítima ou no interior?,obra relevante sobre o 

problema, na qual o autor declara que ―ao observar o mappa, parecia-nos que estaria ella 

muita mais resguardada no centro, como está no corpo humano o coração, e não na fronteira – 

e fronteira maritima –, limitrophe de todas as nações poderosas do globo, representadas por 

suas esquadras‖ [sic] (VARNHAGEN, 1877, p. 7). Para empreender sua pesquisa, o Visconde 

viajou por quase um ano e às suas expensas até o Planalto Central, certamente contando com 

o apoio da escassa população que encontrou nos antigos caminhos dos indígenas. Segundo ele, 

a expedição foi 

... uma penosa viagem a cavallo. nada menos que até á provincia de 

Goyaz, por nossas primitivas estradas, para de visu e como antigo 

engenheiro, reconhecer essa notavel paragem que a contemplação e 

estudo dos melhores mappas nos havia revelado; e ver se ella 

correspondia perfeitamente ás condições de bondade de clima e outras 

essenciaes ao nosso propósito, ou se, bonafide, nos cumpria a tempo 

regeital—a [sic] (VARNHAGEN, 1877, p. 25). 
 

Varnhagen, como outros importantes estadistas brasileiros do século 19, estava 

empenhado, acima de tudo, em definir a identidade brasileira, como se percebe na leitura de 

seu opúsculo; assim sendo, a definição de uma nova sede administrativa (chamada por ele de 

Imperatória) ajudaria a firmar essa identidade incerta, nem só ibérica, nem só tropical. Mas a 

mudança não era motivada apenas por motivos idealistas. Outros argumentos, de ordem 

prática, davam conta da dificuldade que o Rio de Janeiro enfrentava com a questão sanitária, 

sempre às voltas com febre amarela, cólera e tifo, epidemias próprias de regiões pantanosas, 

como o litoral. Estando resguardado dos males da saúde, bem como de ataques de ―esquadras‖ 

estrangeiras (episódios como a Questão Christie e atritos com a Inglaterra, que ameaçou 

bombardear a Corte Imperial em 1863, fizeram com que a transplantação fosse posta como 

questão estratégica), o Planalto Central seria também um marco para a economia e 

desenvolvimento das Províncias. O Visconde de Porto Seguro escreveu seguidamente na 

imprensa da Corte sobre o tema e em 1852 o Senador Hollanda Cavalcanti, ao ter acesso aos 
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escritos de Varnhagen, levou a proposta ao Senado, onde foi votada e transformada em 

Projeto de Lei em 1853 (cf. VANRHAGEN, 1877). Porto Seguro afirma que ele mesmo 

desconhecia outras pessoas que, antes dele, tivessem tido as mesmas ou parecidas ideias, 

excetuando José Bonifácio, porém descobre e relata no seu livro que construir a nova capital 

havia sido cogitada até mesmo pelos deputados portugueses nas Cortes de Lisboa em 1821 e 

que se transformou em uma ―promessa da independência‖ (VANRHAGEN, 1877, p. 21). 

Finalmente, é também dele o argumento de que para abrigar a sede da administração deveria 

ser criada uma nova cidade, não podendo ser utilizadas para a função as que já existiam na 

região, por serem impróprias (cf. VERGARA, 2010).  

O golpe militar contra a democracia imperial em 1889 deu origem a uma ditadura e a 

uma república. Fundadas por atos inconsequentes e reacionários, ambas utilizaram a ideia da 

transferência da capital como tentativa de garantir legitimidade ao novo regime e também de 

preservá-lo de uma possível revolta da Marinha, que era leal à legalidade, como de fato 

aconteceu por diversas vezes. Com essa preocupação a Constituição do golpe, em 1891, 

determinou que fosse separada uma área de 14.000 quilômetros quadrados no sertão de Goiás 

para a instalação da futura capital. As ideias de Varnhagen foram utilizadas pelo novo regime 

e incrementadas pela realidade de um País dividido entre litoral e sertão, com cada lado 

voltado para si mesmo. Geograficamente o Brasil era um território quase completamente 

desconhecido e cujos limites territoriais ainda estavam por ser definidos. Temendo que este 

desconhecimento do interior do Brasil pudesse dar brechas a uma vulnerabilidade nas 

fronteiras, foi constituída a Comissão Exploradora do Planalto Central, nomeada pelo ditador 

Floriano Peixoto em 1892 e com dotação de 350.000$000, que em duas missões exploratórias 

e cartográficas compostas por cientistas e militares, que após percorrer, de 1892 a 1894, mais 

de quatro mil quilômetros em tropas de burros, traçou as linhas gerais do território que ficou 

conhecido historicamente como ―Quadrilátero Cruls‖, em homenagem ao chefe da expedição, 

o renomado astrônomo Luiz Cruls, que teria feito ―a correção da paralaxe solar, na ocasião da 

passagem de Vênus pelo disco solar em 1882, o que lhe garantiu uma medalha Valz pela 

Academia de Paris em 1883‖ (VERGARA, 2010, p. 38). Amigo de Dom Pedro II, Cruls, que 

era de origem belga, integrava o Observatório Imperial do Rio de Janeiro a pedido do próprio 

Imperador. Entre suas pesquisas, 

... estudou o planeta Marte profundamente. Ele ainda faria 

observações sobre a órbita de Vênus e participaria da primeira 

observação de um cometa, em 1882, que acabou recebendo o seu 

nome. Como reconhecimento de sua valiosa contribuição para a 

Astronomia, uma cratera em Marte e outra na lua foram batizadas 

como ―Cruls‖ em sua homenagem. Cruls foi o criador da Revista do 
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Observatório, o primeiro periódico científico no Brasil (SANTOS, 

2010, p. 48). 
 

Mantido no cargo após o golpe militar, Cruls e sua equipe, composta por médicos, 

botânicos, militares e cartógrafos, utilizou sobretudo o argumento de que o interior do Brasil 

era isento de insalubridade, argumento este que foi a principal plataforma pró-mudança. No 

entanto, as pesquisas dos médicos sanitaristas Arthur Neiva, Belisário Penna e Carlos Chagas 

contestaram completamente esta informação. O então desconhecido médico Carlos Chagas, 

por exemplo, ao tratar uma epidemia de malária no interior de Minas Gerais, na cidade de 

Lassance em 1907, descobriu e tipificou a doença de Chagas, que estaria ligada a 

enfermidades cardíacas, nervosas, bócio e outras, feito de destaque mundial. Em decorrência 

destas descobertas criou-se uma imagem do interior como uma região afastada da civilização 

e entregue a todos os tipos de moléstias, sendo deflagrada, com base nos dados colhidos pelos 

médicos, uma campanha contra a transferência da capital para o sertão. Na grande agitação 

em torno do tema da mudança, vozes discordantes inquiriam o governo sobre um problema 

até então recente de algumas décadas: as favelas do Rio de Janeiro, que requeriam atenção 

pública com um mínimo de gastos. Exceto pelos olhares da crítica, este problema nunca foi 

levado em conta, assim como o da corrupção e os gastos que seriam dispendiosos. A reflexão 

nesse sentido era ofuscada pelo clima de enérgicas oposições: 

Cidade símbolo de uma época de otimismo, tal realização não esteve 

infensa a paixões e fortes antagonismos. Críticas e defesas veementes 

à nova capital ocupavam o Congresso Nacional e as páginas dos 

principais periódicos (...). Em muitas delas apontavam-se problemas 

de gasto público e mesmo de corrupção; em outras se atacava, por 

exemplo, o que se considerava um problema de difícil solução: as 

favelas do Rio de Janeiro. As vozes favoráveis consideravam, 

sobretudo, que Brasília representaria o elemento essencial para a 

efetiva marcha para Oeste, alterando a geografia econômica e a 

política do País (LIMA, 2010, p. 31). 
 

Não apenas as favelas eram uma preocupação, como era também o destino que o Rio de 

Janeiro teria após a mudança da administração. Como seria mantida? E se a população fosse 

embora com a mudança? E se a força de trabalho se evadisse, quem haveria de ser 

empregadas domésticas, comerciários, biscates, porteiros etc? Contudo, a mudança que 

parecia iminente no novo regime não se efetivou, seja pelas preocupações triviais da política 

do café com leite, seja com a modernização do Rio de Janeiro, que tornou-se sob muitos 

aspectos uma cidade mais funcional, agradável e embelezada. Ainda assim, em 1922, no 

centenário da Independência, o presidente Epitácio Pessoa baixou um decreto determinando 

que no dia 7 de setembro daquele ano fosse assentada a pedra fundamental da futura capital 
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em Planaltina. Nísia Trindade Lima (2010, p. 24) nos informa de que, paralela a esta 

campanha contrária à mudança da capital, outras campanhas estavam em pleno andamento, 

como as de políticos de Goiás – tentando minimizar o efeito dos informes de Carlos Chagas e 

equipe – e de políticos de Minas Gerais – que pugnavam pela escolha do Triângulo Mineiro 

(contraposto ao Retângulo Cruls) como novo Distrito Federal. O cabo de guerra entre os 

chefes políticos de Minas Gerais e Goiás se dava devido à lacuna sobre o que se entendia por 

Planalto Central, região mais ou menos desconhecida e situada simplesmente na metade do 

território nacional (cf. PEREIRA, 2010). Com o fim do Governo Vargas em 1945 e a 

promulgação de mais uma Constituição, o presidente Eurico Dutra criou a Comissão de 

Estudos para a Localização da Nova Capital e nomeou o general Djalma Polli Coelho para 

coordená-la. Em 1947 foram enviados técnicos e cientistas em duas expedições diferentes (a 

de Fábio de Macedo Soares Guimarães e a de Francis Ruellan) que percorreram mais de 200 

mil quilômetros. Uma das expedições estudou o Quadrilátero Cruls e a outra investigou oito 

áreas diferentes, sendo elas: A – Uberaba; B – Ituiutaba; C – Uberlândia; D – Patos de Minas; 

E – Ipameri; F – Goiânia; G – Quadrilátero Cruls; e H – Chapada dos Veadeiros. Ressalte-se 

que, de acordo com Sérgio Nunes Pereira (2010, p. 59), essas oito áreas continham quinze 

localidades analisadas. Numa classificação que levava em conta aspectos como relevo, 

hidrografia, população e acessibilidade, o Quadrilátero ficava em sétima posição dentre as 

oito áreas escolhidas. Por fim, as conclusões de Polli Coelho se impuseram e levaram em 

conta o aspecto geopolítico da integração nacional e mesmo com divergências quanto à 

escolha do Planalto Central, o documento final da Comissão Polli, redigido pelo próprio, 

decidiu-se por uma área de 78.000 quilômetros quadrados no leste de Goiás (LIMA, 2010). 

Com base nos pareceres de Polli, uma comissão do Congresso Nacional fez um ―recorte‖ de 

50.000 quilômetros quadrados no entorno de Anápolis-Goiânia. Com o retorno de Getúlio 

Vargas à Presidência da república em 1950, o general Aguinaldo Caiado de Castro foi 

nomeado para dar sequência à escolha da localidade e com a morte de Vargas, o marechal 

José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque o substituiu em 1955. O marechal, por sua vez, 

delimitou uma área de 5.850 quilômetros quadrados entre os rios Preto e Descoberto, dando 

início a um processo de desapropriação da área para o início das obras (cf. LIMA, 2010). 

Sobre o Presidente Vargas, é de domínio comum que seu governo entendia a mudança da 

capital como uma questão secundária ou terciária e talvez por isso o marechal Albuquerque 

tenha tido tanta liberdade para trabalhar. Mesmo sem vontade política para o projeto, os 

decretos de Vargas demarcando finalmente a área maior destinada ao novo Distrito Federal 

foram essenciais para finalizar uma questão que poderia se arrastar por muitos anos. O 
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trabalho do marechal, aliás, foi de capital importância para a demarcação topográfica final do 

distrito federal e da nova capital. Esse exaustivo e longo processo de escolha da área foi 

finalizado por meio do sistema de fotogrametria, considerado revolucionário para a época. A 

atuação do marechal José Pessoa (um ―jovem de 70 anos‖ que trabalhou sem remuneração e 

de forma idealista pela percepção de que o País precisava de uma capital no interior, cf. 

CASTIGLIONE, 1984) efetivamente tirou a questão do nível teórico-experimental e a passou 

para o nível prático. Luiz Henrique G. Castiglione ainda dá notícias de uma carta do dia 17 de 

novembro de 1954 ao então governador de Minas Gerais, JK, solicitando deste a ampliação de 

estradas de ferro no entorno aproximado mas não demarcado do futuro Distrito Federal; na 

expressão do marechal, inocente quanto às pretensões de Juscelino, se o Governador de Minas 

Gerais aquiescesse na preciosa ajuda, a ―tais providências, penso que se terá aberto o caminho, 

e facilitado, aos que vierem atrás, encontrar o roteiro e prosseguir por ele até o término final 

da grandiosa jornada‖ (PESSOA, 1958, p. 137, apud CASTIGLIONE, 1984, p. 100). Quando 

Juscelino Kubitschek foi eleito em 1956, a localidade de Brasília já estava demarcada
25

, ou 

seja, se não fosse por todo o trabalho anterior das diversas expedições e comissões de 

localização e de demarcação, Brasília não poderia ser construída no governo JK, ao menos 

não na forma constitucional.  

 

Figura 17: A planta de Brasília. Fonte:http://www.adital.com.br. 

                                                 
25

 ―Em julho de 1957, o IBGE efetuou uma Contagem Populacional em todo o território do futuro Distrito 

Federal, encontrando uma população que já atingia a 12 283 pessoas, das quais aproximadamente a metade 

estava radicada nas ―zonas velhas‖, ou seja, as áreas rurais e a antiga cidade de Planaltina‖. (OLIVEIRA, 2010, p. 

127). Para onde foram as pessoas que tiveram que deixar suas fazendas, sítios e vilas no Plano Piloto? Uma 

pergunta ainda em aberto. 

http://www.adital.com.br/
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Figura 18: A construção do Congresso Nacional, 1959. Fonte: http://www.fotonahistoria.blogspot,com. 

 

Figura 19: Brasília, “acidade futurista”. Fonte: http://www.skyscrapercity.com. 

 

Não, Brasília não surgiu quase de um nada, como querem as versões 

míticas de sua construção (KUBITSCHEK, 1975, p. 7). Há pioneiros, 

mas eles não se encontram apenas após a criação da NOVACAP. 

Fechar os olhos a todos os trabalhos que antecederam à construção e 

que criaram as condições para que ela ocorresse, é apenas um 

exercício de vaidade, uma dissimulação que visa, apenas, tornar uns 

mais destacados do que outros, uns mais importantes do que outros. 

[...] Um País que se pretende justo, e consequente, precisa reconhecer 

não apenas o trabalho que aparece, que se materializa nas 

externalidades. É preciso, também, que se dê valor ao trabalho 

invisível, aquele que cria a condição para que tudo que aflora, aflore 

com beleza e solidez. O que seria das obras de arte geniais de 

Niemeyer, se não fossem os engenheiros que as tornam estruturadas e 

sólidas? (CASTIGLIONE, 2010, p. 111-112). 
 

Para além do esquecimento, Brasília passa à posteridade como uma grande realização 

http://www.skyscrapercity.com/
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arquitetônica humana justamente em um período e em uma localidade nos quais os recursos 

eram precários e não havia itinerário traçado por onde se queria seguir. Katinsky, prefaciando 

GOROVITZ (1985, p. 7) evidencia o impacto simbólico e efetivo dessa realização na 

mentalidade eurocêntrica. Pouco a pouco os brasileiros assumiram para si a consciência de 

que construir uma cidade referência no coração do continente era um feito notável, 

informação que politicamente ganhou contornos ainda mais acentuados. 

 

 

2.3 AS NARRATIVAS MÍSTICAS DA CIDADE DE BRASÍLIA E DO PLANALTO 

CENTRAL 

 

O Distrito Federal, e Brasília em particular, são reconhecidos como referências para 

diversas correntes religiosas e esotéricas. Tanto no território do Distrito Federal quanto no 

Plano Piloto as referências à religião são muitas. É provável que a onda de misticismo e 

religiosidade que ocorreu no Planalto Central tenha origem na edificação da capital, 

edificação esta que se deu materialmente e imaginariamente com os conceitos de Cidade 

Utópica e Terra Prometida, o primeiro de conotação política e o segundo de viés religioso. É 

certo que o discurso original sobre a ―vocação‖ de Brasília era político com apelos religiosos, 

como se nota na defesa ardorosa do Visconde de Porto Seguro (cf. VARNHAGEN, 1877), 

contudo, o aspecto religioso ganhou impulso com a divulgação da ―profecia‖ de Dom Bosco, 

como veremos à frente. A esta primeira articulação juntaram-se elementos da religiosidade da 

Nova Era, resultando que novos agentes e discursos – como os vários movimentos religiosos 

esotéricos e as comunidades de vida alternativa – contribuem para a manutenção de Brasília, 

seu Entorno
26

e do Planalto Central como um território diferente. Historicamente as cidades 

estão associadas, no imaginário ocidental, a locais de abrigo, proteção e refúgio. O texto 

bíblico dá importância à imagem da cidade e a usa como figuração da pátria transcendente, a 

Nova Jerusalém. Na Europa da Antiguidade até o século 16 a cidade fortificada é o local onde 

a população pode resistir a um exército invasor e em Portugal existiram cidades de refúgio (os 

coutos) para onde poderiam ir criminosos, arrependidos e penitentes para recomeçarem a vida. 

Mircea Eliade, definiu a imagem de cidade como o ―centro do mundo‖, entendendo que a 

definição de centro, antes de ficar recentemente associada a ―organização‖ ou ―sistema 

econômico produtivo‖, era associada à sacralidade, isto é, ao ponto de erupção de uma 

                                                 
26  Por Entorno entende-se as cidades adjacentes ao Distrito Federal, pertencentes aos estados de Goiás e Minas 

Gerais. 
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hierofania. 

De fato, toda a cidade oriental se encontrava no centro do mundo. 

Babilónia era uma Bâbilâni, uma ―porta dos deuses‖, pois era aí que 

os deuses desciam à terra. A capital do soberano chinês perfeito 

encontrava-se junto da Árvore miraculosa ―Mastro erguido‖, Kien-

mou, no ponto onde se entrecruzavam as três zonas cósmicas: Céu, 

Terra e Inferno. E poder-se-ia continuar a acumular exemplos 

indefinidamente. Todas estas cidades, templos ou palácios 

considerados como Centros do Mundo, não são mais do que réplicas 

infinitamente multiplicadas de uma imagem arcaica: a Montanha 

Cósmica, a Arvore do Mundo ou o Pilar central que sustém os níveis 

cósmicos (ELIADE, 1979, p. 42). 
 

Desta forma, edificar ou estar próximo ao centro do mundo converte-se, dentro de uma 

perspectiva mitológica e religiosa – portanto fundamental – em uma aproximação com o 

mistério, com o tempo e com a história, elementos cujo significado sacral é percebido no 

contato com o axis mundi. O centro é o local da completude, da totalidade. Brasília foi 

historicamente apresentada como a solução para diversas mazelas da comunidade imaginada 

que se definiu como Brasil, coletivo cultural que efetivamente começou a ter consciência de si 

no século 19. As primeiras propagandas sobre a necessidade da nova capital sempre davam 

conta de que era nela que se haveria de guardar as reservas morais da coletividade. O 

Visconde de Porto Seguro, inclusive, emprega explicitamente a palavra tabernáculo para 

designar o local que protegeria o Príncipe, dando a entender que a preocupação com o ―centro‖ 

era uma tarefa sagrada (VARNHAGEN, 1877). Dentre os nomes cogitados, como visto, 

figurou a hierofania da cruz: Santa Cruz ou Vera Cruz. Dentro da mesma ótica é com uma 

grafia da cruz que a cidade será assinalada no tempo e no espaço. Desta forma percebe-se que 

Brasília esteve devidamente imersa em mitos e arquétipos que estão no imaginário e na 

memória que a sociedade tem de si. Para uma aproximação desta relação, Maurice Halbwachs 

em A memória coletiva (1990) analisa a formação do imaginário e da memória social 

utilizando tanto bases da psicologia quanto da comunicação para tratar da memória como 

sendo uma construção coletiva por onde as individualidades transitam reelaborando-a 

constantemente. A memória tem uma relação muito estreita com a capacidade de imaginar. 

Imagina-se o que já foi vivido e imagina-se o que nunca se viveu. Ele ancora o indivíduo ao 

seu grupo social: ―nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos 

outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com 

objetos que só nós vimos. É, porque, em realidade, nunca estamos sós‖ (HALBWACHS, 

1990: 26). Halbwachs trabalha com marcas da memória; a memória tem marcas individuais e 

coletivas. As primeiras marcas são as dos acontecimentos vividos pelos indivíduos. Platão 

relacionou a memória ao ver e Aristóteles ao que é visto e experienciado, associações que 
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permanecem atuais. Ambas as marcas podem não ter sido vivenciadas pelos indivíduos, mas 

pela coletividade, o que resulta na chamada memória herdada, campo onde habitam os mitos. 

Desta forma a memória é um elemento constitutivo da identidade. Muito do que somos é o 

que memorizamos ou esquecemos, individual e coletivamente, gerando a continuidade e 

coerência do que se entende por identidade de grupos e pessoas. As festas e rituais coletivos, 

religiosos ou não, ligam-se a mitologias e cumprem o papel de imprimir e reforçar memórias. 

À cidade imaginada de Brasília coube tanto o papel de abrigar uma imagem de brasilidade do 

coletivo brasileiro, quanto de ser palco das expectativas de coisas que nunca se viveu (a 

confiança em um tempo melhor). Brasília foi um ritual. Nascida em uma cultura católica, toda 

a simbologia de uma sociedade que se entendia como tal foi colocada a serviço da 

―sinalização‖ do empreendimento místico e mítico do novo axis mundi. Por isso, tanto na 

tomada de posse do território quanto na consecução do projeto estavam destacados, dentre 

outros elementos, o cruzeiro que o Marechal José Pessoa mandou erguer, a primeira missa no 

terreno escolhido, a primeira construção de alvenaria – a Ermida Dom Bosco, o primeiro 

edifício a ficar pronto – a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, a Catedral de Nossa Senhora 

Aparecida no coração da urbe, a capela ao lado do Palácio da Alvorada e o próprio traçado do 

Plano Piloto, que tem a forma da cruz. E muitos outros viriam depois, como o Santuário Dom 

Bosco, a Catedral Militar, o Seminário de Dom Terra, o Seminário Metropolitano etc. A 

religiosidade, que parece ser uma marca característica dos brasileiros não ficou restrita à sua 

vertente católica, mas manifestou-se também em sua pluralidade, fazendo-se representar na 

nova capital e nas cidades do entorno. 

A maior parte das manifestações religiosas que se fizeram representar ou surgiram no 

Distrito Federal não o fizeram para estar próximas ao centro político do País, à semelhança do 

que acontece no bairro paulistano do Brás, que abriga numerosas ―sedes nacionais‖ ou 

―templos centrais‖ dos movimentos protestante e pentecostal. Em Brasília o que motivou a 

instalação/criação de grupos religiosos foi a aura de misticismo que envolveu o projeto da 

cidade, primeiramente a partir de uma utopia política latente por mais de duzentos anos e que 

foi reforçada, num segundo momento, pelo célebre sonho-visão-profecia de um dos mais 

aclamados santos católicos, São João Bosco nos últimos anos do século 19. Sobre a utopia 

política, tivemos a oportunidade de conhecer a tenacidade e paixão com que foi perseguida 

desde a colônia por estadistas e idealistas para os quais a mudança geográfica traria em seu 

bojo a mudança de estruturas e mentalidades. Tendo sido esperada por tanto tempo, era 

natural que a mudança ou criação de toda uma cidade para um deserto chamasse a atenção das 

pessoas e com base nisso foram se desenvolvendo mitologias religiosas ou não envolvendo a 
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questão. Neste sentido há muito de mística naquela utopia política. Sobre a utopia mística, é 

importante assinalar que ela foi gestada a partir da religiosidade popular brasileira, ansiosa 

por um milenarismo latente detectado em tantos e tantos movimentos de inconformismo e 

esperança. O aspecto religioso foi reforçado pela aludida profecia-visão de Dom Bosco e 

reforçou no imaginário coletivo a ideia de que a Providência Santíssima tinha assinalado o 

evento da nova capital como uma transformação maior. E aqui há muito de política na 

esperança mística. De qualquer modo, as duas utopias – política (Cidade Utópica) e mística 

(Terra Prometida) – estão imbricadas e uma serve de espelho à outra (SIQUEIRA, 2002, p. 

179; GAMA, 2004, p. 38; SENRA, 2010, 14; CAVALCANTE, 2011, p. 72, LIMA, 2010, p. 

17). Tendo já nos detido na utopia política, examinemos alguns aspectos da Terra Prometida. 

Terra Prometida foi uma construção mais recente no imaginário de Brasília, datando 

inicialmente do final do século 19, baseada na cultura milenarista do povo brasileiro e 

reforçada pela profecia de São João Bosco, Dom Bosco, o santo da juventude, fundador da 

obra salesiana e que teria tido um sonho profético com a cidade e o que ocorreria na região 

nos próximos anos. Este sonho teria ocorrido na noite de 30 de agosto de 1883 e encontra-se 

registrado na crônica hebdomadária de Dom Bosco. Até a década de 1950 a profecia de Dom 

Bosco esteve circunscrita a alguns círculos eclesiásticos ou educativos, onde os salesianos 

atuavam (COUTO, 2009, p. 20). A exceção é feita a um famoso artigo escrito por Monteiro 

Lobato em 1935, no contexto da campanha ―O petróleo é nosso‖, onde evocava argumentos 

da visão de Dom Bosco para dizer, já no título, que ―Até os santos afirmam que há petróleo 

no Brasil‖ (LOBATO, 1959, p. 291). Como se sabe, no sonho-visão do santo há 

explicitamente a referência ao petróleo, o que Monteiro Lobato considera de grande 

significado, pois em 1883, ano da profecia, o petróleo tinha escassa utilidade, servindo, 

quando muito, para iluminação de querosene e tendo, portanto, baixo valor comercial. A 

―descoberta‖ de Lobato, no entanto, não atentava para a relação entre o sonho e Brasília, mas 

entre o sonho e o petróleo dos brasileiros. Por esta razão, não houve maior repercussão sobre 

seu teor profético (COUTO, 2009, p. 21). Enfim, detenhamo-nos no sonho, visão ou profecia 

de Dom Bosco. Na noite em que ele ocorreu ao santo, era, como dito acima, a noite de 30 de 

agosto, data festiva no calendário católico por ser a memória de Santa Rosa de Lima, a jovem 

padroeira da América Latina, para onde Dom Bosco enviara seus missionários recentemente. 

No sonho, que é uma narrativa extensa por ter durado ―toda a noite‖, Dom Bosco encontra-se 

em uma reunião com pessoas desconhecidas que falam da riqueza da América. Nisto surge 

um jovem muito belo e resplandecente e o convida a fazer uma viagem pelo continente. A 

bordo de um trem de alta velocidade, os dois percorrem, sempre com outros passageiros, o 
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presente e o futuro de vários países. O ponto de partida é a Diocese de Cartagena, na 

Colômbia, de onde passam entre os Andes e a Floresta Amazônica, vão até o extremo Sul, 

passam pela Patagônia, Terra do Fogo, vários territórios da Argentina, Uruguai, Paraguai e 

adentram o Brasil, sendo mencionada expressamente a Província de São Paulo e depois a 

região central do País. Neste local, assinalado cartograficamente e com menção aos acidentes 

geográficos e hidrográficos, os dois travam um curto diálogo que é entendido como o coração 

da profecia: 

Tinha debaixo dos olhos as riquezas incomparáveis deste solo que um 

dia serão descobertas. Via numerosas minas de metais preciosos, 

filões inexauríveis de carvão, depósitos de petróleo tão abundantes 

como nunca se encontraram em outros lugares. 
Mas não era ainda tudo. Entre o grau 15 e o 20 havia uma enseada 

bastante longa e bastante larga, que partia de um ponto onde se forma 

um lago. Disse então uma voz repetidamente: quando se vier cavar as 

minas escondidas no meio destes montes (desta enseada), aparecerá 

aqui a terra prometida, que jorra leite e mel. Será uma riqueza 

inconcebível‖ (DOM BOSCO, Memórias Biográficas. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ea000855a.pdf>.

Acesso em 26 dez. 2015). 
 

As três referências foram logo reivindicadas como pertencendo ao sítio no qual se 

ergueu a capital, situada no paralelo 15, às margens do Lago Paranoá e com as elevações do 

Planalto ao largo. O diálogo que os dois realizam antes da profecia é mais um reforço para 

que ela seja entendida como tal. Conversavam sobre a triste situação dos indígenas e o que se 

faria para ajudá-los, ponto no qual o jovem apresenta uma solução e Dom Bosco, surpreso, 

afirma que ―isto iria demorar muito‖, obtendo como resposta o diálogo a seguir: 

- Isto se conseguirá antes que termine a segunda geração. 
- E qual será a Segunda geração? 
- A presente não conta. Haverá uma e depois outra. 
Eu falava confusamente, perturbado e como balbuciando ao escutar os 

magníficos destinos reservados a nossa Congregação e perguntei: 
- Mas cada uma dessas gerações, quantos anos compreendes? 
- Sessenta anos! 
- E depois? 

- Queres ver o que vai acontecer depois? Venha! 

(DOM BOSCO, Memórias Biográficas. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/>.Acesso em 26 dez. 2015) 
 

E é neste ponto que os dois viajantes detêm-se no paralelo 15. Cabe um pormenor 

interessante sobre a vocação mística de Brasília. Padre José de Vasconcellos, Salesiano de 

Dom Bosco, em um artigo escrito para o Boletim Salesiano em 1983 por ocasião do 

centenário da visão, ao fazer uma retomada do longo e nítido sonho do santo, faz saber que 

esse sonho era relativamente desconhecido em sua associação com o que seria Brasília. 

Monteiro Lobato, em 1935, havia feito a menção ao petróleo e interpretado que a riqueza 
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mencionada no sonho poderia ser do Brasil. No entanto, Monteiro Lobato não havia acessado 

o manuscrito original, mas apenas uma espécie de resumo para escolares. Além disso, uma 

vinculação mais explícita com a futura capital só foi acontecer muito tempo depois, conforme 

narra o Padre Vasconcellos: 

Convém, no entanto, recordar aqui, como elemento para a História, o 

nascedouro desta interpretação do sonho. Não é devida aos Salesianos, 

como poderia parecer. No início da construção da nova Capital, 

quando a proeza parecia estranha e temerária à maioria dos brasileiros, 

o Dr. Segismundo Mello, Procurador do Estado de Goiás, e residente 

hoje em Brasília, bateu à porta do Ateneu Dom Bosco de Goiânia com 

uma dúvida e um pedido: era verdade que Dom Bosco, em sonho, 

havia antevisto Brasília? Onde obter o texto do sonho? 
Nenhum salesiano do Ateneu sabia de nada!  
O fato é menos estranhável do que poderia parecer à primeira vista: a 

biografia completa de Dom Bosco, com o título de Memorie 

Biografiche, tem 16.130 páginas e ocupa 19 alentados volumes 

escritos em italiano; não há tradução portuguesa. Nada de admirar, 

portanto, se a maior parte dos atuais Salesianos não a tenha lido nunca 

por inteiro, ou por falta de tempo ou (os das gerações mais novas) por 

já não dominarem completamente a língua. As pequenas biografias 

escritas em português não contam senão um ou outro dos sonhos de D. 

Bosco. Não este, que é muito grande (VASCONCELLOS, 1983, p. 9). 
 

Uma meticulosa investigação dos salesianos nas mais de dezesseis mil páginas das 

Memorie Biografiche revelou a versão que seria a mais completa, já que há vários 

manuscritos antigos narrando o mesmo sonho. Após a confirmação dos salesianos acerca da 

verossimilhança da visão noturna, a cúpula política de Goiânia, liderada por Bernardo Sayão, 

Israel Pinheiro, Segismundo Mello (ex-alunos salesianos), dentre outros, imediatamente 

preparou uma missa com os clérigos de Dom Bosco no terreno ainda em terraplanagem, missa 

esta que eles celebraram ―sem alarde‖ e que teria sido, segundo Padre Vasconcellos a 

verdadeira primeira missa no local, muito antes daquela em que esteve o presidente JK. Ainda 

segundo o relato de Vasconcellos, foi somente depois deste episódio que o fato foi 

comunicado por Israel Pinheiro a Juscelino Kubitschek, que estando 

[...] dramaticamente necessitado de apoios para sua obra grandiosa, 

tratou logo de fazer expor na sala principal do Catetinho o trecho do 

Sonho possivelmente referente a Brasília, emoldurado em quadro que 

ainda lá se acha e parece ter-se inspirado no texto para a frase famosa 

que se encontra gravada no seu monumento da Praça dos Três 

Poderes: ―Deste Planalto central...‖ (VASCONCELLOS, 1983, p. 9). 
 

Empolgado pela ―descoberta‖, Israel Pinheiro destinou as primeiras ferragens e cimento 

que pousaram no terreno para construir a Ermida de Dom Bosco, às margens do Paranoá e 

voltado para o canteiro de obras como que para abençoar a cidade que nasceria dali. Com, a 

divulgação da profecia, que visava reforçar as cambiantes justificativas do empreendimento, o 
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santo profeta foi escolhido pela população para ser padroeiro da cidade, apesar da escolha, por 

questões de ―política celeste‖, ter sido feita pelos bispos originalmente em favor da Virgem 

Maria (na devoção de Aparecida), razão pela qual Dom Bosco é chamado patronus aequis 

principalis, isto é, igualmente principal. Quando se lê algumas das versões deste sonho 

especificamente, percebe-se muitas diferenças nos detalhes. Ao que parece, Dom Bosco era 

acompanhado por secretários que anotavam suas palavras nos momentos mais importantes do 

dia, como quando se dirigia ao Conselho dos Salesianos ou quando dava uma pequena prédica 

(os famosos Bom Dia, Boa Tarde e Boa Noite) às crianças de sua casa. Por esta razão há mais 

de uma versão manuscrita do sonho. Além disso, nunca houve uma tradução das Memórias 

Biográficas para a Língua Portuguesa, razão pela qual circulam sempre fragmentos ou 

resumos inclusive do Sonho de Brasília. Contudo, podemos apurar em algumas versões, 

inclusive utilizadas pelos autores citados nesta bibliografia, que o essencial permanece, ou 

seja, a localidade enarrada, o evento anunciado e o tempo previsto. Vasconcellos, ao finalizar 

sua exposição sobre a relação com a realidade ou a concretização da visão, pondera que 

1. É certo que o Santo, no ―sonho‖ de 1883, pensou no Brasil: lá está 

explicita a alusão, embora em forma interrogativa, no manuscrito do 

sonho tido pelos entendidos como o mais autêntico. (Há vários outros) 
2. É igualmente certo que o lugar e o tempo coincidem plenamente, 

sem qualquer ginástica exegética, com os da construção de Brasília. 
3. Quanto ao evento anunciado (grande riqueza, progresso), estou 

atento à advertência da lógica escolástica sobre a falácia possível no 

argumento: ―depois disto, logo, por causa disto‖: Post hoc, ergo 

propter hoc. Mas há, inegavelmente, relação de causa e efeito entre a 

transferência da Capital e o surto de progresso que se deu no País a 

partir daquela realização, não só na região Centro-Oeste, como seria 

de esperar, mas no Brasil como um todo. Só não o vêem os que não 

querem ver; os dados e as estatísticas estão aí, à vista de todos. 
4. Seria indevido pedir maior clareza e mais especificação num sonho-

visão. Manifestações como estas, como as dos profetas da Escritura, 

são de sua natureza imaginárias, envoltas em expressões ora obscuras, 

ora simbólicas, que se prestam a mais de uma interpretação. Mas 

ainda assim, sobre o essencial, como vimos, há mais clareza neste 

―sonho‖ do que em geral nas previsões deste tipo. 
5. Convém ainda não esquecer que Dom Bosco nunca esteve na 

América, não tinha maiores estudos de Geografia, e que os mapas da 

época, sobretudo os das regiões extra-européias, eram bastante 

incompletos e vagos (VASCONCELLOS, 1983, p. 11, grifos do 

autor). 
 

Embora haja posições divergentes sobre a exata localização da civilização gloriosa 

prevista pelo santo, neste momento ela é entendida como sendo o quadrilátero do Distrito 

Federal
27

, o que, de todo modo, não inviabiliza as diversas interpretações que deram origem a 

                                                 
27  Apenas a título de curiosidade, foi levando em conta a ―natureza imaginária‖ do sonho que o estudioso de 
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movimentos místicos semelhantes ao Vale do Amanhecer em toda a área do Quadrilátero e no 

Entorno. É na questão da interpretação da localidade e da temporalidade que ainda hoje 

novos grupos místicos elegem um ou outro ponto na vastidão entendida entre os paralelos 15 

e 20, que aliás, cortam a América do Sul de costa a costa. Exceção seja feita à cidade de Alto 

Paraíso, Goiás, situada a 230 quilômetros de Brasília e colocada sobre o paralelo 14! Ainda 

sobre a interpretação da profecia, deve-se notar que, no ímpeto de ver aprovado o projeto de 

mudança e ansioso por ganhar apoio popular, Juscelino Kubitschek parece ter se esquecido do 

detalhe de que cada geração, na contagem do anjo, levaria sessenta anos: 

E veio-me à mente, outra vez, a frase profética do santo de Becchi: ―E 

essas coisas acontecerão na terceira geração‖. Dom Bosco falecera em 

1888. Computando-se o período de vinte anos para cada geração, era 

óbvio que a década dos 50 seria a da ―terceira geração‖. As forças 

misteriosas que regem o mundo haviam agido no sentido de que as 

circunstâncias se articulassem e criassem a ―oportunidade‖ para que o 

velho sonho se convertesse em realidade. Justamente na década dos 50 

a ideia havia chegado à maturação, requerendo execução. Naquela 

madrugada, olhando as árvores do Parque Guinle, procurava tirar 

ilações da profecia de Dom Bosco. Existia uma curiosa coincidência 

de local e de datas. O importante, porém, era que a construção da nova 

capital estava em andamento [...] (KUBITSCHEK, 1978, p.171). 
 

Pelo cálculo da profecia, a Terra Prometida se concretizaria não na década de 1950, mas 

na de 2060. Porém, a interpretação mística do presidente (ou ilação, conforme ele mesmo), é 

um detalhe despercebido para as outras interpretações que fazem de Brasília um centro de 

referência de novos movimentos religiosos. Estima-se que no Distrito Federal existam mais 

de 2.600 templos de diversas vertentes (cf. GAMA, 2004, p. 1), com destaque para aqueles 

que elegeram o Planalto Central como locus sanctus. Tal eleição é baseada em múltiplos 

fatores segundo a tendência de cada movimento. Os mais comuns são: a associação do 

Planalto Central a uma região que sobreviveria a quaisquer cataclismos, como a elevação do 

nível do mar, pois está a uma altitude considerável; a existência de um leito subterrâneo de 

cristais energizados; o contato com seres de outros planetas em seus discos voadores; por ser 

uma região de natureza exuberante ou pelas intuições místicas de líderes religiosos 

                                                                                                                                                         
profecias para o Brasil, João Gilberto Parenti Couto, representando correntes que reivindicam a profecia para 

outras longitudes, afirmou que, na verdade, pelos seus cálculos, não era do Planalto Central que Dom Bosco 

falava, mas sim do Pré Sal e da Bacia do São Francisco: ―Aliás, falando em rezar, isso me lembra o 

jornalista Jorge Faria, como eu, ex-aluno salesiano. Ele diz – e jura – que o verdadeiro sonho visionário de Dom 

Bosco sobre o Centro-Oeste brasileiro não era Brasília. Era e é o gás do São Francisco.  Para completar essas 

observações, poderíamos acrescentar que, na faixa de Dom Bosco (15o / 20o S) existe outros sítios que se 

encaixam nas descrições do sonho, como o pantanal mato-grossense e a região andina do lago Titicaca, os quais, 

se pesquisados, poderão apresentar surpresas agradáveis. Mas é no litoral Atlântico brasileiro que as visões 

proféticas de Dom Bosco – ―Via numerosas minas de metais preciosos, filões inexauríveis de carvão, depósitos 

de petróleo tão abundantes como nunca se encontraram em outros lugares‖ – estão se realizando de forma 

espetacular‖ (COUTO, 2009, p. 26, grifos do autor). 
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(SIQUEIRA, 2002 e 2003; AMARAL, 2003; GAMA, 2004; CHAER, 2006; GUERRIERO, 

2009). Dentre as centenas de organizações, associações e grupos esotéricos que estão em 

Brasília, no Distrito Federal e no Entorno, algumas chamam a atenção, como a Cidade 

Eclética em Santo Antônio do Descoberto, a Cidade da Fraternidade em Alto Paraíso, o 

Centro Espírita de João de Deus em Abadiânia – todos em Goiás –, a Cidade da Paz com sua 

Universidade Holística Internacional na BR 040, o Vale do Sol em Sobradinho – estes dois no 

Distrito Federal – e outras iniciativas que mobilizam diretamente milhares de adeptos, como 

as destacadas por Deis Siqueira: 

Associação (Cultural Brasil-China, Holística Vale do Sol, de Estudo 

Universal), Cavaleiros (de Maitreya), Centro (Eclético da Fluente Luz 

Universal), Cidade (da Fraternidade, Eclética), Collegium (Lux), 

Espaço (Holístico LakshmiVishnu), Fé (Bahá‗i), Filhos (da Terra), 

Fraternidade (da Cruz e do Lótus), Fraternidade Eclética 

(Espiritualista Universal), Forças Mentais (do Planalto), Fundação 

(Arcádia, OSHO), Grupo (Aglutinado da Nota Sol), Instituto (Branay, 

Solarion), Legião (da Boa Vontade), Loja (Maçônica), Movimento 

(Gnóstico Cristão Universal do Brasil na Nova Ordem), Ordem (Dos 

Quarenta e Nove, Espiritualista Cristã Vale do Amanhecer, Rosa 

Cruz-AMORC), Ponte (Para a Liberdade), Santuário (Dourado), 

Sociedade (de Eubiose, Fraterna do Lótus Sagrado, Internacional de 

Meditação, Teosófica, Sahaja Yoga), Templo (da Sabedoria 

JnanaMandiram) (SIQUEIRA, 2002, p. 180). 
 

Toda esta diversidade de iniciativas, um incômodo para as teorias de secularização, 

atraem a atenção de turistas, estudiosos e sobretudo de praticantes que transitam pelo universo 

da Nova Era, movimento ou espiritualidade sobre a qual é oportuno tecer algumas 

considerações, inclusive por ser uma teia de sentidos que envolve aspectos do Vale do 

Amanhecer. Mas apesar de tratarmos a Nova Era na categoria ―religião‖, essa categorização 

não chega a abranger o que se se entende pelo conceito, razão pela qual fala-se em movimento 

ou mesmo espiritualidade da Nova Era. Como a ―manutenção‖ da noção de Brasília como 

Terra Prometida está, na atualidade, fortemente associada a grupos como estes, faz-se 

necessária uma conceituação, ainda que sumária, da Nova Era. Em linhas gerais, sua origem 

está no século 19, quando o Ocidente assistiu ao surgimento de inúmeros novos movimentos 

religiosos em decorrência de diversos fatores, como o conhecimento de outras identidades 

religiosas do Oriente, América e África, o fim do monopólio religioso do clero e a crítica 

racionalista à religião em geral, entre outras implicações. Os novos movimentos religiosos 

surgiram e continuam surgindo como ruptura, continuidade ou ambos em relação às tradições 

religiosas precedentes. Pode-se perceber um espectro muito variado de manifestações no 

mundo ocidental (mas não só), que vão desde movimentos continuadores de ideais da 
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cristandade (como os Arautos do Evangelho e Opus Dei no catolicismo
28

 e diversas iniciativas 

protestantes
29

e até mesmo ―pagãs‖ de restaurar o que teria sido a religião purista e primeva
30

) 

a movimentos de ruptura direta com as antigas estruturas instituídas. Contudo, sejam 

iniciativas restauradoras ou separatistas, elas reagem a uma grande tradição religiosa. Em 

todos os casos, porém, a motivação que anima tais manifestações surge da necessidade de 

preencher ―lacunas‖ existentes no tecido religioso instituído, comum ou ordinário, não 

alcançadas pelas religiões tradicionais, como aspectos que a Modernidade trouxe à tona. Foi 

notável também a postura de distanciamento ou de divergência dos novos movimentos 

religiosos perante as estruturas tradicionais, das quais eles quiseram se afastar por se 

entenderem como experiências religiosas mais autênticas. Nos primeiros anos do movimento 

esotérico moderno, surgido em meados do século 19 na Europa, já havia essa marca da recusa 

pelos padrões ocidentais, entendidos como associados a uma sociedade em declínio espiritual, 

mas cuja questão evidente era de busca por uma identidade distinta, por isso a busca de 

referenciais no exótico, no distante: Índia, xamãs das Américas ou da Sibéria, um ―retorno‖ a 

uma ideia do que teria sido o paganismo, a bruxaria, conversas com espíritos etc. No Brasil, 

que também recebeu influências do movimento da Nova Era já no século 19, o mesmo padrão 

de busca pelo exótico e pelo distante como sendo mais autêntico também ocorreu. Na situação 

de colônia cultural, sobretudo no século passado e no presente, houve grande valorização de 

uma religiosidade novaerista estadunidense ou europeia a partir das quais surgiram círculos de 

wicca, sociedades secretas, espiritismo e até mesmo satanismo. Segundo Silas Guerriero, 

Interessante notar que no Brasil, nesses primeiros momentos, não 

havia nenhuma valorização de religiões populares por parte desses 

praticantes. O exótico era aquele que estava longe no tempo e no 

espaço. No mesmo período, no entanto, os adeptos dessas novas 

formas de espiritualidade em solo europeu buscavam os bruxos da 

umbanda brasileira. Exótico para os europeus, nem um pouco para os 

brasileiros (GUERRIERO, 2009, p. 36). 
 

No entanto, as manifestações religiosas brasileiras não-ocidentais (porque relativamente 

                                                 
28  O Catolicismo constitui-se como um fenômeno polissêmico que abriga sob o mesmo guarda-chuva teórico 

manifestações que variam do posicionamento político libertário ao conservador, iniciativas dinâmicas como 

RCC (Renovação Carismática Católica), Focolares, TLC (Treinamento de Liderança Cristã), Cursilho de 

Cristandade, Comunhão e Libertação a outras introspectivas como TOV (Oficinas de Oração e Vida), Orientação 

e Vivência Sacramental, além das inúmeras pastorais sociais, culturais e religiosas. 

29  Como as comunidades temáticas para surfistas, atletas, homossexuais, empresários etc. O caráter não 

centralizado do protestantismo favorece a criação de iniciativas específicas, como as igrejas ―Bola de Neve‖, 

―Cuspe Santo‖ e ―Evangelho Pleno‖, todas voltadas a determinados segmentos de fiéis. Enquanto as igrejas 

históricas debatem suas identidades por não conseguirem conciliar tendências divergentes como o catolicismo. 

30  Não é apenas no cristianismo católico e protestante que encontramos referências a essas ―restaurações‖ (por 

vezes sem laços com a realidade). Diversos grupos surgidos sobretudo na Europa e América do Norte pretendem 

retomar antigos cultos pagãos que desapareceram por diversos fatores a partir da expansão romana ainda antes 

da Idade Média. Um exemplo disto foi o templo recentemente inaugurado na Islândia para abrigar o antigo culto 

nórdico: <http://www.curionautas.com.br>. Acesso em 10 Jul. 2015. 
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autônomas dos modelos cristãos) foram sendo sistematicamente integradas ao circuito da 

Nova Era, talvez pela atenção que os grupos místicos esotéricos brasileiros recebem dos 

estrangeiros. Representando os movimentos brasileiros que incluíram práticas africanas e 

indígenas no seu repertório prático-simbólico, temos Umbanda Esotérica, Santo Daime, 

Barquinha, União do Vegetal, Vale do Amanhecer entre outros, que reforçaram pontos como 

consciência ecológica, preservação das florestas e tradições aí abrigadas bem como um 

retorno a uma vida mais natural. Neste sentido percebe-se que houve um movimento de 

influência dessas novas expressões sobre as antigas estruturas religiosas, que adotaram ethos e 

discursos típicos da Nova Era, como a atenção à corporeidade, a preocupação ecológica e a 

psicologização da espiritualidade. Em contrapartida é nítida a ―herança‖ que os novos 

movimentos receberam do tecido cultural católico quando se constata que diversos grupos 

brasileiros falam de anjos, utilizam sacramentais, orações e entretêm conversações com 

espíritos que foram santos na Terra. É o que Carmen Luísa Chaves Cavalcante chama de 

―diálogo entre fronteiras‖ (comum em maior ou menor grau aos grupos religiosos em questão), 

ao se referir à formação das narrativas do Vale do Amanhecer, movimento que se constituiu 

na interação com 

as fronteiras dos diversos textos culturais possíveis. Entre eles estão o 

catolicismo popular, o espiritismo kardecista e a umbanda no que se 

refere especificamente aos sistemas religiosos anteriormente citados. 

Estão também os meios de comunicação mais tradicionais, como o 

cinema, a televisão, as revistas em quadrinhos, o rádio, os livros best-

sellers, entre outros, além da religiosidade do tipo Nova Era, em sua 

vinculação com o fenômeno da contracultura, e também a cidade de 

Brasília, percebida em seus aspectos místicos e míticos 

(CAVALCANTE, 2011, p. 84). 
 

Além dessa semelhança herdada do ambiente cultural, a pesquisadora Deis Siqueira 

constatou outras semelhanças entre os movimentos de vertente novaerista presentes no 

Distrito Federal e Entorno. Em uma pesquisa paradigmática realizada ainda em 1994 (cf. 

SIQUEIRA, 2002), a pesquisadora entrevistou lideranças dos próprios movimentos e 

percebeu, como aspectos comuns, a crença na reencarnação, a necessidade do cultivo interior, 

práticas de alteração de consciência, despojamento dos bens materiais, divinização do 

indivíduo, recuperação da magia, psicologização da realidade, holismo e ecumenismo, 

desinstitucionalização e secularização da religião, além, é claro, da eleição do Planalto Central 

como um território místico. Estas características próprias da Nova Era, cuja polissemia, 

sincretismo e dinamismo tornam-na um movimento difícil de ser tipificado nos termos 

convencionais, por isso a expressão novos movimentos religiosos parece ser mais adequada. 

Desde a década de 1960 até o presente momento, diversos grupos iniciaram sua 
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trajetória no Quadrilátero, embora muitos já tenham se extinguido. Outros, contudo, 

conseguem se manter dinâmicos e continuam sendo polos atrativos como se pode ver nos 

movimentos brevemente abordados a seguir. 

A cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, abriga a Cidade Eclética, da 

Fraternidade Eclética Espiritual Universal. O grupo surgiu no Rio de Janeiro em 1946 a 

partir da ação profética do militar e aviador reformado Oceano de Sá, que passou a chamar-se 

Mestre Yokaanan após um acidente aéreo no qual ele teria tido uma revelação de que deveria 

trabalhar para unificar os princípios nobres de todas as religiões a partir da Umbanda e do 

Kardecismo. Vestindo uma túnica branca, com barba e um cajado, ele deu a entendeu ser uma 

reencarnação dos profetas Elias e João Batista. Entre ações de caridade e pregações esotéricas, 

reúne um grupo de seguidores, os ―fraternários‖ e em 1956 adquire uma propriedade rural em 

Goiás para onde migram o profeta e cerca de 150 famílias totalizando cerca de 1000 pessoas. 

A Cidade contava com toda uma estrutura de comércio, saúde e educação, era autossuficiente 

em diversos aspectos e chegou a ter 3000 membros, grande parte dos quais alegava ter 

recebido curas de Yokaanan. O grupo se distinguia por uma moral rígida e conservadora. No 

templo da Cidade eram celebrados alternadamente rituais kardecistas, umbandistas, católicos 

e outros. Após a morte do fundador, em 1985, o movimento decaiu e hoje cerca de duzentas 

pessoas ainda vivem no local
31

. 

 

Figura 20: Templo da Cidade Eclética, S. Antônio do Descoberto. 
Fonte: www.feeu.com.br. 

                                                 
31 Disponível em: <http://www.feeu.com.br>. Acesso em 4 de Novembro de 2015. 
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Figura 21: Cidade Eclética, interior do Templo Eclético. 
Fonte:http://www.helenira2013.blogspot.com. 

Em Brasília, um dos monumentos mais visitados é o Templo da Boa Vontade, 

pertencente à Legião da Boa Vontade, movimento de base espírita fundado em 1949 no Rio 

de Janeiro por Alziro Zarur, que teria recebido a inspiração de São Francisco de Assis para 

tanto. Pregando o Apocalipse em programas radiofônicos marcados pela música erudita como 

som de fundo, Zarur agregou diversas pessoas ao movimento, que pregava entre outras coisas, 

a união das religiões e a preparação para o fim desta vida, que estava próximo. Após sua 

morte em 1979, um discípulo seu, José de Paiva Neto, tornou-se o presidente do movimento e 

ampliou sua visibilidade. Construiu o Templo em Brasília com características místico-

esotéricas, adotando a forma de pirâmide octogonal para preservar boas energias e colocando 

sobre ele um cristal que filtraria essas energias. Por suas ações filantrópicas e sua extensa rede 

de núcleos, conseguiu fazer parte do Departamento de Informação Pública das Nações Unidas 

(DPI), a partir de 1994. Em 1999, tornou-se também a primeira ONG do Brasil a conquistar 

na ONU o status consultivo geral no Conselho Econômico e Social (Ecosoc). E, em 2000, 

passou a integrar a Conferência das ONGs com Relações Consultivas para as Nações Unidas 

(Congo), em Viena, na Áustria. O grupo possui uma rede de rádios e um canal de televisão. 

http://www.helenira2013.blogspot.com/
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Os membros definem-se, em sua maioria, como espíritas
32

. 

O Município de Alto Paraíso aglutina diversos desses grupos, como a Cidade da 

Fraternidade, do Movimento da Fraternidade, de viés esotérico kardecista. Fundada em 

1963 com extensões em outras cidades, como Brasília, onde está uma de suas comunidades 

rurais, o objetivo da Fraternidade é ajudar a sociedade a ser melhor no Terceiro Milênio. Os 

―fraternaristas‖, como se definem os membros, veem a si mesmos e às suas comunidades 

rurais como uma antecipação da futura e perfeita sociedade
33

. Não há registros do número de 

membros diretamente ligados ao grupo, inclusive porque eles se declaram espíritas, mas o 

número de pessoas atendidas por eles é de cerca de duas mil pessoas por meio das obras 

sociais presentes nas comunidades. A de Alto Paraíso, por exemplo, conta com diversas 

edificações caritativas como o Educandário Humberto de Campos, a quadra poliesportiva, 

posto de saúde, centro social, oficinas, todas elas com infraestrutura completa de água, luz, 

telefonia, informática e as demais demandas
34

. 

 

 

Figura 22: Templo da LBV, Brasília. Fonte: www.tripadvisor.com.br. 

 

                                                 
32  Disponível em: <http://www.lbv.org> e em:<http://www.boavontade.com>. Acesso em 4 de novembro de 

2015. 

33  Veja-se: <http://www.mofra.org.br>; acesso em 4 de Nov. de 2015. 

34  Disponível em: <http://www.arsvitaeunibh.blogspot.com.br>. Acesso em: 6 de Novembro de 2015. 
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Figura 23: Cidade da Fraternidade, Alto Paraíso. Fonte: http://tofo.me/tag/mofra. 

 

Em Brasília situa-se a Cidade da Paz, que abriga a Universidade Holística 

Internacional, também conhecida como UniPaz. Este grupo, que não é propriamente um 

movimento, foi fundado pelo pedagogo, psicólogo e professor francês Pierre Weil (1924-2008) 

em 1988, como uma forma de difundir o dialogo entre as religiões. Os cursos oferecidos, 

todos na área de técnicas espirituais orientais, visam a formar ―mutantes‖ (nas palavras do 

próprio fundador), que seriam catalisadores de uma nova evolução espiritual da Humanidade. 

A trajetória de Weil justifica sua busca. Nascido no disputado território da Alsácia em uma 

família de judeus, católicos, protestantes, alemães e franceses, ele teria tido a inspiração de 

lutar contra as divisões religiosas e políticas do mundo, sobretudo no período da guerra fria, 

com a ameaça da hecatombe nuclear. Com esse apelo apocalíptico, passou a pregar sobre a 

necessidade da consciência planetária. Na década de 1980 teria realizado um retiro no Tibet 

de três anos, três meses e três dias. Ao fim desse retiro, ficou sabendo da existência de uma 

―Universidade Holística‖, que teria sido fundada em 1969 e cujo ―campus‖ era uma sala na 

cobertura de um prédio em Paris. Entrou em contato com a fundadora, a psicóloga Monique 

Thoenig. Ao mesmo tempo, Pierre Weil conheceu o então padre dominicano Jean-Yves 

Leloup, que possuía um centro de espiritualidade inter-religioso. Com essas duas pessoas, 

sentiu-se inspirado a dar início ao movimento de reintegração da Humanidade por meio do 
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holismo, isto é, do retorno ao todo. Tanto Thoenig quanto Leloup estavam cansados de 

dinamizar seus respectivos trabalhos espirituais. Inspirado, Weil dispôs-se a dar seguimento a 

eles, mas não encontrou um local na Europa, tendo sido convidado, em 1986 a ir a Brasília 

participar do projeto de construção de um espaço chamado ―Cidade da Paz‖, título dado pela 

ONU à Capital. Para sua instalação foi concedida a Granja do Ipê, local de belezas naturais do 

Cerrado, com cachoeira, flora e fauna nativas, local onde também foi instalada a UniPaz. O 

projeto abriga algumas iniciativas de educação da infância e juventude direcionadas a 

promover a visão holística, de integração entre as religiões e de respeito pelas diferenças
35

. 

Outra iniciativa que chama a atenção no Planalto Central é o movimento conduzido por 

João Teixeira de Faria, o João de Deus, que é analfabeto funcional, fazendeiro e médium 

espírita que ficou famoso internacionalmente pela realização de supostas cirurgias espirituais 

em seu centro, na cidade de Abadiânia, Goiás. Consta que seus dons de cura vieram a ele 

desde criança e que ele seria orientado pelo espírito do católico Santo Inácio de Loyola, 

fundador da Companhia de Jesus. A entidade beneficente mantida por João de Deus – Casa 

Dom Inácio de Loyola – distribui alimentos e remédios a pessoas carentes, bem como 

alimenta e cuida da saúde e higiene de pessoas em situação de rua. Por conta das cirurgias 

espirituais que, segundo se conta, não utilizam anestesia, assepsia, nem deixam marcas 

visíveis, o movimento na cidade de Abadiânia é muito intenso, sendo que o médium atende 

cerca de 1000 pessoas por dia, gratuitamente. Quando está em operação mediúnica, João de 

Deus alega receber o ―legendário‖ espírito de Doutor Fritz, atuante em diversos outros 

médiuns famosos. Entre os consulentes que vão ou foram ao Centro Dom Inácio, contam-se o 

ex-presidente Lula, a presidenta Dilma, apresentadores da televisão, artistas e muitas 

personalidades nacionais e estrangeiras. A fama internacional de João de Deus aconteceu após 

um programa com uma apresentadora estadunidense chamada Oprah Winfrey. João de Deus 

também prega o diálogo religioso e a paz na Humanidade, realiza muitas ações caritativas e 

utiliza um universo simbólico basicamente marcado por elementos católicos. No seu centro 

espírita tem-se a impressão de se estar em um salão paroquial, dada a presença de estatuaria e 

iconografia católicas. Já foram produzidos alguns filmes sobre o médium em outros países
36

 e 

surgiram controvérsias sobre suas supostas curas
37

. 

                                                 
35  Com informações do portal do movimento. Disponível em: <http://www.unipazdf.org.br>. Acesso em 03 de 

Novembro de 2015. 

36  Como, por exemplo,Miracle Man: John ofGod(2009). Direção: Bill Hayes. Produção: Advanced Medical 

Productions. E Healing – Miracles, Mysteries and John of God (2008). Direção: David Unterberg. Produção: 

David Films. 

37  Adriana Nicacio e João Loes (13 de janeiro de 2012). Os Poderes de João de Deus.Revista IstoÉ, Edição 

2201. Disponível em: <Http://www.istoe.com.br/reportagens/186615_OS+PODERES+DE+JOAO+DE+DEUS>. 
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Figura 24: Unipaz e Cidade da Paz, Brasília. Fonte: www.unipazdf.org.br. 

 

 

Figura 25: João de Deus “operando”, Abadiânia. 

Fonte: http://photoagencia.siteprofissional.com. 

 

                                                                                                                                                         
Acessado em 12 de novembro de 2015 - Rocha, C. (2009), ―A globalização do espiritismo: fluxos do 

movimento religioso de João de Deus entre a Austrália e o Brasil‖. In: Revista de Antropologia, vol.52 no.2 

São Paulo. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/ra/article/viewFile/27319/29091>. Acesso em 12 de 

Novembro de 2015. 
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Os movimentos ou iniciativas acima descritos contribuem, a exemplo de diversos outros, 

para a manutenção de Brasília e do Planalto Central como território místico. É certo que 

existem muitos outros grupos com preocupações convergentes com o misticismo no Planalto 

Central, mas que não estejam catalogados ou mesmo que recusem a publicidade, adotando 

uma autoafirmação como sociedades secretas ou iniciáticas. Além destes, que têm uma 

preocupação explícita com a espiritualidade, há também outras iniciativas que a princípio não 

podem ser conceituadas como movimentos religiosos, como as comunidades alternativas, que 

comungam com diversos aspectos da espiritualidade da Nova Era, tais como a convivência 

fraterna, elevação da consciência, holística, cuidado com a natureza, preocupação com o 

corpo, recusa de padrões institucionais e não raro, adoção da cosmovisão espiritual novaerista, 

por isso é possível afirmar que estas iniciativas atuam dentro de um mesmo ethos místico que 

os movimentos novaeristas. 

A título de exemplo, podemos citar algumas iniciativas abrigadas sob a designação de 

comunidades alternativas no Planalto Central. É o caso do Centro de Permacultura Asa 

Branca, a 23 quilômetros de Brasília
38

, abrigado em uma chácara e que oferece cursos e 

vivências naturistas a participantes externos. Uma das comunidades típicas mais antigas do 

Planalto é a Flor de Ouro Vida Natural, em Alto Paraíso, Goiás, que existe há mais de 30 

anos
39

 e elegeu a região, entendida pelos membros como ―escolhida‖, como refúgio ante uma 

possível alteração na estrutura do Planeta. Ainda em Alto Paraíso, onde há dezenas de 

comunidades semelhantes, encontra-se a Ecoaldeia Portal de Luz, de formação mais recente, 

com jovens de várias regiões do mundo e cuja página na internet fala por si mesma: 

A CHAPADA DOS VEADEIROS é o lugar da terra que apresentou 

um maior índice de luminosidade aos satélites. Sem dúvida é um lugar 

sagrado pleno de poderio natural, berço da Raça Dourada do Terceiro 

Milênio, cadinho onde estão-se misturando todas as raças e culturas da 

Terra, a nova ARCA contendora daqueles que se auto escolheram para 

construir em si mesmos a Era de Aquárius sobre o planeta renovado. 

Todos os Caminhos ao Novo estão apontando à Chapada, se fala da 

traslação, sobre o mesmo PARALELO 14, do eixo guardião da 

espiritualidade conetada do mundo (sic) (PORTAL DE LUZ: 

<http://ecoaldeiaportaldeluz.blogspot.com.br>. Acesso em 15 Nov 

2015). 
A Fazenda-Escola Bona Espero, também em Alto Paraíso, Goiás, há cinquenta anos 

promove a cultura holística pela ―língua universal‖ e abriga crianças em situação de risco
40

. 

Em Planaltina, Goiás, fica a Ecovila da Lagoa, referência em práticas esportivas aquáticas
41

. 

                                                 
38  Portal da comunidade: <http://www.asabranca.org.br/>.>. Acesso em 10 de Nov. 2015. 

39  Para mais informações: <http://flordeourovidanatural.blogspot.com.ar/>. Acesso em 10 de Nov. 2015. 

40  Veja-se: <http://www.esperanto.com.br/bona-espero>. Acesso em 10 de Nov. 2015. 

41  Outras informações: <http://ecoviladalagoa.com/>. Acesso em 10 de Nov. 2015. 
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Pirenópolis, Goiás, abriga a Fraternidade Espiritualista Vale Dourado, existente desde 

1986 e uma das mais famosas sociedades alternativas do Brasil, tendo servido de base para a 

produção da telenovela Estrela Guia (Rede Globo, 2001) e visitada por turistas e curiosos
42

. 

Embora não haja estudos conclusivos que indiquem os motivos determinantes para que 

a região do Planalto Central fosse eleita como um território especial, é possível apontar como 

principais o evento da fundação de Brasília – enquanto carregado do conceito de cidade 

utópica – e a divulgação da profecia de Dom Bosco – que delineou a simbologia da Terra 

Prometida. Ainda que o movimento da Nova Era tenha assumido o Planalto Central como 

região diferente das demais, esse processo foi construído sobre os dois discursos anteriores, 

que, inclusive, dentro do ecletismo de diversos grupos, movimentos e iniciativas religiosas, é 

assumido explicitamente. Desta forma as narrativas místicas sobre o Planalto Central ainda 

são um processo dinâmico, em construção. 

 

 

2.4 AS NARRATIVAS LITERÁRIAS, DAS ARTES SEQUENCIAIS E 

CINEMATOGRÁFICAS DA NOVA COSMOLOGIA 

 

Mas a inclusão da nova cosmologia não foi mérito apenas da ficção científica. Num 

primeiro momento, houve uma apropriação de elementos cosmológicos pela astrologia, mas 

no início do século 20, sob a influência do positivismo, do racionalismo e também da ficção 

científica, alguns sistemas religiosos despertaram lentamente para a inclusão do Universo em 

suas narrativas. Destaque seja feito ao movimento espírita brasileiro, que, em diálogo com as 

descobertas científicas, esboçará os primeiros traços dessa ―espiritualidade extraterrestre‖ a 

partir dos anos de 1930 com os livros A caminho da Luz, (1939), Nosso Lar (1944) de Chico 

Xavier, A vida ao Planeta Marte e os discos voadores (1955), de Hercílio Maes e Os exilados 

de capela (1959) de Edgard Armond. Esta obra publicada em 1959 é um dos clássicos da 

literatura espírita de viés cientificista e inspirou muitos outros livros sobre o mesmo tema, 

além de servir de base para a formulação, em linhas gerais, da cosmovisão do Vale do 

Amanhecer. Mário Sassi ou Tia Neiva, por transitarem em círculos espíritas, provavelmente 

tiveram contato com o que Edgard Armond escreveu precisamente nesta obra que situa uma 

narrativa religiosa no espaço sideral, muito embora não haja uma única menção dos 

fundadores ao livro de Armond. 

                                                 
42  Mais informações: <http://www.umbandacomamor.com.br/demais/fraternidade-espiritualista-vale-

dourado/fraternidade.html>. Acesso em 10 de Nov. 2015. 
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Figura 26: Capa do livro de Hercílio Maes, edição de 

1955, publicado pela LBV. Fonte: 

<http://www.traca.com.br>. 

Figura 27: Capa do livro de Hercílio Maes em edição 

de 1985, feita pela Editora Aliança. Fonte: 

<http://www.estantevirtual.com.br>. 

 

  

Figura 28: Capa do livro de Chico Xavier (Fotolito da 

Edição de 1938), editado pela FEB. Fonte: 

<http://www.feb.com.br>. 

Figura 29: Capa do livro de Edgard Armond em 

edição de 1987 pela Editora Aliança. Fonte: 

<http://www.saraiva.com.br>. 



 

 

 

97 

 

Pelo fato de a obra de Armond estar em relação direta com esta pesquisa, acreditamos 

ser conveniente nos deter em alguns aspectos positivistas (conflitivos) do pensamento do 

autor, que também eram compartilhados por outros autores espíritas do período. Como a obra 

possui bastante uniformidade no seu estilo narrativo e está repleta de juízos de valor (em geral 

pejorativos e excludentes), apresentaremos apenas suscintamente alguns desses aspectos. Por 

ser uma obra que reconhecidamente forneceu muitos elementos à doutrina do Vale do 

Amanhecer, chama a atenção o fato de que ela não absorveu os aspectos mais críticos ou 

problemáticos. A trama central da narrativa se dá em torno da ideia de que houve um expurgo 

de um grupo de espíritos de um planeta avançado – Capela – há milhares de anos. A pena 

aplicada a eles foi a imposição de se retirarem para um planeta modesto na periferia da 

galáxia – a Terra. Exilados aqui por cultivarem más paixões, foram obrigados a começar um 

lento processo evolutivo que os tornaria aptos a retornar ao Planeta Capela. Nessa jornada 

espiritual ao longo dos milênios, eles trouxeram as luzes do gênero humano, pois, segundo 

Armond, foi pela encarnação desses espíritos evoluídos nos corpos dos primatas que 

habitavam a Terra que a civilização começou a florescer. Ainda de acordo com o autor, essa 

intervenção espiritual, que foi comandada pelo Governante Espiritual da Galáxia, se 

processou em três períodos distintos, caracterizados sempre pela implantação de uma nova 

leva de espíritos e a punição da leva precedente. Assim ocorreu com a primeira, a segunda e 

agora, a punição se aproxima da terceira leva – que incluiria a Humanidade atual com todas as 

pessoas encarnadas e desencarnadas do Planeta. O conteúdo do livro possui uma orientação 

messiânica, uma mensagem profética e um apelo à conversão. O autor usa diversos postulados 

da Ciência e também domina a linguagem técnica, como se estivesse realizando a descrição 

científica de um fenômeno. A leitura desta obra permite identificar, entre outras coisas, que o 

autor se baseia em supostos desaparecimentos ou desconhecimentos de informações históricas 

para, aproveitando supostas lacunas existentes, criar uma versão ―alternativa‖ do que teria 

sido o passado. São usadas diversas teorias científicas que já foram descartadas ou corrigidas 

e conceitos próprios da Nova Era podem ser detectados em diversos pontos do livro, como a 

referência à Era de Aquário, por exemplo. Além disso, há referências racistas e 

preconceituosas, como esta em que o autor afirma que alguns povos da Terra não são 

plenamente homo sapiens:  

Ainda hoje existem na Rodésia (África) tipos semelhantes ao 

Neandertal, que levam vida bestial e possuem crânio dolicocéfalo 

(ovalado) com diâmetro transversal menor que o diâmetro longitudinal. 

Estes tipos, estudados e classificados pela ciência, conquanto tenham 
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servido de base para suas investigações e conclusões, não valem, 

todavia como prova da existência do tipo de transição. Na realidade, a 

ciência ignora a data e o local do aparecimento do verdadeiro tipo 

humano, como também ignora qual o primeiro ser que pode ser 

considerado como tal (ARMOND, 1977, p. 7). 
 

Embora seja marcadamente favorável à ciência e faça muitos usos de expressões e 

categorias científicas, em várias passagens nota-se a confusão de teorias como 

―evolucionismo darwiniano‖ e ―design inteligente‖. Há uma clara mentalidade colonial com 

relação aos povos mais pobres do Planeta Terra do século 20 (ARMOND, 1977, p. 8). Há 

fantasia e imaginação quando o autor descreve o quotidiano das ―sociedades das cavernas‖ 

(ARMOND, 1977, p. 9) querendo compará-las às sociedades tribais africanas. Nessa linha, 

Armond afirma que a evolução dos primitivos macacos passou pelas diferentes raças (tons de 

pele) humanas e prosseguiu concretizando-se no tipo caucasiano, isto é, europeu (ARMOND, 

1977, p. 11). Para ele, os espíritos mais nobres dentre os expurgados de Capela receberam 

corpos humanos também ―nobres‖, em contraponto aos corpos negroides destinados aos 

espíritos involuídos. Afirma o próprio Armond que os espíritos evoluídos ―(...) apresentavam 

as mais aperfeiçoadas condições biológicas e etnográficas, como sejam: pele mais clara, 

cabelos mais lisos, rostos de traços mais regulares, porte físico mais desempenado e elegante‖ 

(ARMOND, 1977, p. 14). 

Alegorias bíblicas são constantemente utilizadas para comprovar fatos históricos, 

como, por exemplo, a saga dos Nefilins, descrita no apócrifo Livro de Enoque, filhos dos 

anjos com as mulheres, que Armond cita para ―comprovar‖ que os espíritos de Capela (anjos), 

copularam com as mulheres primitivas para dar origem a uma raça híbrida (ARMOND, 1977, 

p. 16). No entanto, cita a autoridade da Bíblia apenas quando ela é conveniente, mas se ela 

desautoriza seus argumentos, Armond nega a validade do texto bíblico ou questiona sua 

autenticidade (ARMOND, 1977, p. 23). Como exemplo de apoio bíblico, ele utiliza Gênesis 

para descrever antigas ―raças‖ (sic) negróides: 

Já vimos que a encarnação dos capelinos se deu, em sua primeira fase 

e mais profundamente entre os Rutas, habitantes da Lemúria e demais 

regiões do Oriente, povos estes que apresentavam elevada estatura, 

cor escura, porte simiesco e mentalidade rudimentar. Esses detalhes, 

mormente a compleição física, ficaram também assinalados na Gênese 

[Livro de Gênesis]. - ―Havia naqueles dias gigantes na Terra; e 

também depois, quando os Filhos de Deus delas tiveram comércio 

com as filhas dos homens e delas geraram filhos (Gn, 6:4)‖ 

(ARMOND, 1977, p. 22). 
 

Os habitantes aborígenes de todo o Planeta são tomados pelo autor como exemplares 

ainda vivos daqueles milênios passados; para ele esses povos todos fora da civilização 
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ocidental (muitos deles mais antigos que ela) são fósseis que ficaram à margem da evolução, 

vivem como animais têm a pele negra ou escura e são espíritos primitivos (aqui no sentido de 

―maldosos‖) (ARMOND, 1977, p. 24). Mesmo na pré-história imaginada por Armond, os 

destinos da Terra são tomados no ―ocidente‖ (Europa e Atlântida). Mais teorias que podem 

ser caracterizadas como racistas, eugenistas e positivistas: 

Com a chegada dos remanescentes da Atlântida, os povos Hiperbóreos 

[leia-se negroides] ganharam forte impulso civilizador e, após várias 

transformações operadas no seu tipo fundamental biológico, por efeito 

do clima, dos costumes e dos cruzamentos com os tipos base, já 

previamente selecionados pelos auxiliares do Cristo, conseguiram 

estabelecer os elementos etnográficos essenciais e definitivos do 

homem branco, de estatura elegante e magnífica, cabelos ruivos, olhos 

azuis, rosto de feições delicadas (ARMOND, 1977,p. 29). 
 

Antes de um cataclismo mundial quase toda a população do planeta teria sucumbido, 

exceto alguns: ―quando os poderes espirituais do Alto, visando mais que tudo preservar 

aqueles valiosos espécimes brancos‖ (ARMOND, 1977, p. 30). Segundo Armond, negros e 

brancos seriam mesmo adversários de eras muito remotas: ―[os brancos] atravessando a Pérsia 

e invadindo a Índia, desalojando os Rutas [negróides] primitivos e aí estabelecendo, sob o 

nome de Árias [arianos], os homens da gloriosa Quinta Raça‖ (ARMOND, 1977, p. 30). Da 

mesma forma, conceitos como ―frado do homem branco‖, ―missão da civilização ocidental‖ 

ou simplesmente ―colonização‖ são presentes na narrativa de Armond: 

O panorama terrestre sofreu modificações extraordinárias, com a 

aplicação da inteligência na conquista da terra e seu cultivo; no 

desenvolvimento progressivo da indústria, que passou, então, a se 

utilizar amplamente dos metais e demais elementos da natureza; na 

construção de cidades cada vez maiores e mais confortáveis; na 

formação de sociedades cada vez melhor constituídas e mais 

complexas; de nações mais poderosas; nas lutas da ciência, ainda 

incipiente, contra a natureza altiva e indomável, que avaramente 

sonegava seus mistérios e seus tesouros, só os liberando, com 

prudência e sabedoria, à medida que a Razão humana se consolidava; 

lutas essas que, por fim, cumularam na aquisição de conhecimentos 

obtidos à custa de esforços tremendos e sacrifícios sem conta. 

Experiências, enfim, árduas e complexas, mas todas indispensáveis, as 

quais caracterizam a evolução dos homens em todas as esferas e 

planos da divina criação. E, como seria natural que sucedesse, em 

todas essas incessantes atividades os exilados foram, por seus líderes, 

os pioneiros, os guias e condutores do rebanho imenso. Predominaram 

no mundo e absorveram por cruzamentos inúmeros a massa pouco 

evoluída e semi passiva dos habitantes primitivos. É verdade que não 

foi, nem tem sido possível até hoje, obter-se a fusão de todas as raças 

numa só, de características uniformes e harmônicas - no que respeita 

principalmente à condição moral - o que dá margem a que no planeta 

subsistam, coexistindo, tipos humanos da mais extravagante 

disparidade: antropófagos ao lado de santos, silvícolas ao lado de 

supercivilizados (...) (ARMOND, 1977, p. 33). 
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A própria editora da Federação Espírita Brasileira reconheceu excessos no livro, como 

profecias não cumpridas ou hipóteses científicas infundadas como a da erupção de Júpiter que 

teria atingido a Terra em outras eras e que foi desdita em nota da editora no próprio livro: 

―segundo dados da astronomia moderna, relativamente à formação cometária, é improvável 

que os mesmos tenham se originado de uma erupção planetária (...)‖ (ARMOND, 1977, p. 44). 

Haveria muitas outras notas a serem tomadas, no entanto são desnecessárias. Pela riqueza de 

detalhes da suposta história cósmica da Humanidade e a julgar pelo prestígio que a Federação 

Espírita Brasileira inspirava na ocasião, o livro alcançou amplos círculos de leitores e teve 

grande aceitação. Cabe estudo mais aprofundado sobre a genealogia das ideias empregadas 

por Armond na obra, o que não faremos aqui, a não ser assinalar que ela estava em sintonia 

com uma cultura ficcional cientificista da época, que se manifestava nos noticiários, cinema, 

literatura, rádio etc. Mesmo sendo uma referência das mais importantes para o Vale do 

Amanhecer, os fundadores não adotaram integralmente a visão de Edgard Armond
43

, mas 

antes, recusaram os elementos racistas, eugenistas e preconceituosos e não apenas isso, mas 

retrabalharam a própria gênese cósmica ao usar termos próprios (Tia Neiva substituiu as 

etapas do expurgo pelas sagas dos Equitumãs, Tumuchys e Jaguares). 

Não fiquemos apenas com a referência da literatura espírita como influência da doutrina. 

Por ser uma narrativa (no sentido semiológico), o Vale do Amanhecer foi além, colocando em 

diálogo com a literatura espírita cosmológica, outras narrativas, conforme Carmen Luísa 

Chaves Cavalcante, tais como 

[...] os meios de comunicação tradicionais, como o cinema, a televisão 

e os livros best-sellers, entre outros. Disso o presente trabalho também 

trata. Afinal, nos anos da criação dessa comunidade religiosa, […] já 

havia no Brasil uma autêntica cultura de massa e um número 

suficientemente considerá1vel de fãs de faroeste, de ficção científica e 

de filmes sobre o mundo antigo (CAVALCANTE, 2011, p. 16-17). 
 

A Guerra dos Mundos é, originalmente um romance pioneiro de ficção científica com 

elementos espaciais, escrito pelo britânico H. G. Wells em 1898. Até recentemente este livro 

não era conhecido no Brasil, mas sua relevância se dá para toda a ficção científica por ser a 

obra que caracterizou um certo estereótipo de extraterrestres como sendo portadores de 

civilização avançada, o que repercutiu profundamente no imaginário até os dias atuais. Uma 

adaptação radiofônica feita pela rádio estadunidense CBS levou pânico às ruas de várias 

cidades daquele país, pois a abertura foi ao ar em forma de programa jornalístico em 1925. O 

                                                 
43 O autor apresenta um ―quadro sinóptico‖ sobre a descida dos capelinos, feita em quatro etapas: 1) descida dos 

capelinos; 2) queda dos anjos de lúcifer; 3) queda dos anjos narrada em enoque; e 4) queda dos heróis e 

semideuzes do olimpo (ARMOND, 1977, p. 18). Há muitas semelhanças entre essas quatro fases do expurgo de 

Capela e as três fases do expurgo segundo Tia Neiva. 
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enredo tornou-se filme em 1953 nos Estados Unidos e foi dirigido por Byron Haskin; na 

ocasião, houve certo temor em diversas cidades do mundo. Houve outras versões 

cinematográficas para a obra, sendo a última delas de 2005, dirigida por Steven Spielberg. 

Elementos que se tornaram clássicos para a ficção científica já estavam no livro do século 19: 

marcianos representando extraterrestres evoluídos em relação à Humanidade, tecnologia 

superior, dominação pela força e elementos tétricos (os marcianos de Wells se alimentavam 

de sangue humano). Curiosamente, quando ele pensou a estrutura da obra, tinha em mente 

fazer uma crítica à ação destrutiva do imperialismo europeu sobre outros povos e culturas; ele 

tinha como intenção fazer os europeus pensarem na situação de serem eles as vítimas. Ao 

contrário do viés crítico, ganhou destaque o ficcional, razão pela qual a obra tornou-se 

paradigmática nesse sentido, por ter instaurado as bases do imaginário sobre possíveis outras 

civilizações espaciais. Abordando a literatura religiosa espírita de meados do século 20, pode-

se ver no mundo kardecista a circulação de algumas dessas ideias em obras que são lidas até 

nossos dias: eram os livros psicografados por Chico Xavier, Divaldo Franco, Ercílio Maes e o 

já mencionado e analisado clássico de Edgar Armond, Os Exilados da Capela. Em diversos 

livros do mesmo gênero os espíritos comunicantes sempre enfatizavam o início próximo de 

uma nova era e a aproximação com seres de esferas superiores. O livro de Armond é clássico, 

emblemático e enfático a este respeito. No trecho abaixo Tia Neiva e Mário Sassi fazem 

menção a um destes clássicos citados, que recentemente se transformou em filme: 

É por isso que vemos, em meio à selvajaria (sic) da humanidade, seres 

bem dotados lutando pelo lado bom. Esses alunos de Capela são os 

que procuram amar o próximo desinteressadamente, os missionários 

de todas as categorias, os precursores das ideias novas. Mas, essa 

escola interplanos não é privilégio de ninguém. Verdade que há alunos 

que vão até lá e recebem as lições na fonte, mas para cada categoria 

existem escolas próprias. Alguns vão às estações espaciais, que são 

as Casas Transitórias, como aquelas mencionadas por André Luiz 

em “Nosso Lar”. Outros recebem suas lições aqui na Terra, nas 

escolas dos Mestres Capelinos que ocupam personalidades terrenas 

(SASSI, 1974, p. 12, grifo nosso). 
 

Nosso Lar, de 1955, escrito pelo médium espírita Francisco Cândido Xavier e atribuído 

ao espírito chamado André Luiz foi um dos livros espíritas que abordaram temas espaciais em 

meados do século 20. Além de Nosso Lar, Chico Xavier escreveu outras obras com temas 

semelhantes, como A caminho da Luz, de 1939. O médium Hercílio Maes, escrevendo livros 

cuja autoria atribuiu ao espírito de Ramatis, também tem uma vasta contribuição dada ao tema 

com as obras A ida ao Planeta Marte e os discos voadores, de 1955; Mensagens do astral, de 

1956; A vida além da sepultura, de 1957, A sobrevivência do espírito, de 1958 entre inúmeras 

outras obras. De modo semelhante, embora com tramas narrativas distintas, todos estes livros 
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e vários outros, apresentam a mesma estrutura ideológica, ou seja, trazem o relato de uma 

Humanidade originária de uma Idade de Ouro, para lembrar Homero, que, com a queda e 

necessidade de regeneração e evolução moral, está transitoriamente no Planeta Terra. Em 

outros termos, como o próprio Edgard Armond entendeu, é uma reedição das alegorias 

bíblicas. É preciso considerar como plano de fundo para a época em que tais livros eram 

escritos (meados do século 20) fatores como o apogeu do cientificismo, do racionalismo e do 

positivismo – correntes que ajudavam a alimentar a mentalidade nacional de que o progresso 

havia iniciado sua marcha civilizatória na sociedade brasileira e ocidental. Literatura e cinema, 

entre outras artes, respiravam esta atmosfera, como se pode perceber no florescimento de 

narrativas futuristas, de mistérios, de achados arqueológicos etc. Ilustra bem tal movimento o 

clássico e controvertido livro Eram os deuses astronautas? de Erich Von Däniken, publicado 

em 1968 na Europa e em 1969 no Brasil, após as supostas pesquisas do autor na primeira 

metade do século, que o habilitaram a ―confirmar‖ a tese de que a civilização na Terra teria 

origem extraterrestre. ―Teses‖ pretensamente científicas como a de Von Däniken 

influenciaram e foram abundantes na ficção científica, reforçando enredos com seres 

extraterrestres hominídeos portadores de uma civilização avançada e pronta para entrar em 

contato com os ―terráqueos‖ para o bem ou para o mal. 

 

Figura 30: Capa do livro de Erich von Däniken 
 

Este fenômeno parece ter ocorrido em distintos veículos de comunicação (jornais, rádios, 

cinema) e em diferentes regiões do mundo em inícios do século 20, inclusive no Brasil. Prova 

disto está no trabalho que o ilustrador e quadrinista Bartolomeu Martins realizou ao coligir 

personagens de histórias em quadrinhos do século 20 no Catálogo de Heróis Brasileiros 

(2010). Este trabalho revelou um vasto universo de personagens brasileiros de história em 
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quadrinhos criados a partir da interação com ―teorias alienígenas‖ em voga naquele 

momento
44

, o que prova a circularidade das ideias cosmológicas na cultura. Dentre cerca de 

cem personagens representados no projeto, que incluiu majoritariamente criações antigas e 

consagradas, selecionamos dezoito super-heróis que foram concebidos como sendo seres 

extraterrestres ou então tinham seus enredos ligados a temas extraterrestres: 

Extraterrestres Ano 

CAP. GRALHA 
CAP. JUPTER 

KUTANG 
BOLA DE FOGO 

HEROS 
HOMEM FORÇA 

MILAR 
SIBELE 

ZODIAKO 

1940 
1953 
1964 
1967 
1967 
1967 
1967 
1969 
1974 

Tabela 3: Super-heróis brasileiros Extraterrestres. Elaborado a partir de MARTINS, 2010. 
 

Ligados a temas similares Ano 

AUDAZ 
CAPITÃO ASTRAL 
FALCÃO NEGRO 

FANTAR 
HOMEM LUA 
FANTASTIC 

ESCORPIÃO II 
HOMEM JUSTO 

U-235 

1939 
1953 
1954 
1961 
1965 
1966 
1967 
1969 
1970 

Tabela 4: Super-heróis brasileiros Ligados a Temas Extraterrestres. Elaborado a partir de MARTINS, 2010. 
 

Na primeira coluna selecionamos alguns super-heróis que efetivamente foram 

concebidos como seres extraterrestres, isto é, nasceram em outros planetas. Na segunda 

coluna os heróis são típicos terráqueos, ocupados com suas vidas quotidianas aqui mesmo, no 

Brasil, contudo, suas aventuras giram em torno de temas cosmológicos, como viagens a 

outros planetas e galáxias e contatos com criaturas ―de outro mundo‖. Fantar, por exemplo, de 

1961, é um herói terrestre que luta contra os alienígenas, ao contrário de Heros, de 1967, que 

recebeu, justamente dos alienígenas, poderes do bem! 

Para não alongar a discussão, fiquemos com dois personagens mais representativos, um 

                                                 
44 Queremos fazer notar que a escolha pelo gênero ―Histórias em Quadrinho‖ deveu-se à ambivalência desta 

forma narrativa que condensa imagem e texto. Mas não apenas isto. Consideramos que, para que algumas ideias 

de um dado tecido cultural cheguem a formas narrativas ou muito elaboradas ou muito marginais, é um sinal 

claro da ampla penetração de tais ideias. No caso do Brasil, é possível dizer que há uma cultura de arte 

sequencial desde o século 19, com expoentes como o ―Barão‖ de Itararé, Angelo D'agostini e de muitos outros 

ilustradores. A pesquisa de Bartolomeu Martins é reveladora. 
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de cada caracterização. A julgar pelas criações mais antigas (Audaz, de 1939, e Capitão 

Gralha, de 1940 – vide figuras 31 a 34), é possível pensar que o gênero ficcional espacial 

brasileiro é mais antigo e nativo que se pensa. Deve-se levar em conta o fato da dificuldade de 

publicação que os autores tiveram em um período no qual a indústria gráfica ainda estava 

começando. Por outro lado, a dificuldade de preservação de acervos no Brasil pode estar 

ocultando publicações mais antigas que as levantadas por Martins (2010, p. 4). Detenhamo-

nos no que o pesquisador diz sobre o herói alienígena Capitão Gralha: 

Criado por Francisco Iwerten em 1940, o Capitão Gralha foi 

publicado no início da década pela Gráfica Eclipse. O Maior Herói do 

Mundo teve apenas três edições. Este super-herói brasileiro é um dos 

primeiros heróis alados do mundo. […] este super-herói é um 

referencial de estudo importante no quadrinho brasileiro. Foi criado 

nos anos 40 e teria surgido bem antes do Hawkman e The Angel… Seu 

criador trabalhou nos EUA e talvez, sua criação tenha – quem sabe, 

servido de inspiração para estes heróis (porque não?) Capitão Gralha 

era um alienígena fugitivo de um planeta de homens-pássaros 

regido pelo terrível Thagos, o usurpador. Gralha encontrou 

refúgio na Terra, onde utilizava seus poderes alienígenas no 

combate ao crime, no Paraná (MARTINS, 2010, p. 26; grifos do 

autor). 

 

 

Figura 31: Capitão Gralha. MARTINS, 2010, p. 26. Figura 32: Capitão Gralha. MARTINS, 2010, p. 26. 

 

Outro herói que, não sendo alienígena propriamente dito, liga-se à ficção científica e 

trata com elementos espaciais é Audaz, O Demolidor, personagem que hoje seria chamado de 
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androide pela literatura de ficção. Sobre ele, Martins assinala que: 

Em 1939 ocorria a primeira publicação deste autômato no Brasil. Foi 

publicado no número 509 do suplemento A GAZETINHA – AUDAZ, 

O Demolidor e sua trupe (parafraseando JJ Marreiro). Não existe 

registro na literatura mundial, no gênero, que nesta data tenha existido 

outra criação [semelhante] no mundo. O registro mais antigo na 

literatura dos comics (americanos) [sic] cita ―Bozo, the Iron Man‖ em 

setembro de 1940 para a revista SMASH Comics (by Waine Raid), 

como o primeiro no mundo… Ora, aqui no Brasil em 1939 já éramos 

vanguarda A importância da HQBR para o mundo acadêmico é um 

achado fenomenal. AUDAZ, O Demolidor foi uma criação do 

experimentalista em arte Messias de Melo, que desde 1932 já 

publicava outros personagens como o Pão Duro e Gibimba… A 

segunda aventura de AUDAZ, O Demolidor e sua trupe – Dr. Blum, 

Greggor e o menino Jaques Ennes, foi publicada em 1949 na Gazeta 

Juvenil #1 com a primeira página colorida, outras parcialmente em 

preto e branco (MARTINS, 2010, p. 12; grifos do autor). 
 

As poucas edições conseguidas pelos quadrinhos nacionais não desautorizam os 

personagens elencados aqui como testemunhas de um processo cultural intenso, mas 

sinalizam que a presença da temática espacial nas histórias em quadrinhos era uma 

reverberação da dinâmica cultural no seu envolvimento com o tema. Se considerarmos que até 

a década de 1950 o País não tinha autonomia no processo editorial para publicação de livros e 

até de jornais, o esforço de veicular em mídia impressa historietas ilustradas com um tema 

―exótico‖ como o dos extraterrestres era um empreendimento para o qual havia demanda. Ao 

lado dos personagens brasileiros havia ainda os personagens europeus e estadunidenses 

disputando o espaço nos jornais, gibis e a atenção das crianças, jovens e adultos. 

 
 

Figura 33: AUDAZ, O Demolidor. MARTINS, 2010, p. 12. Figura 34: AUDAZ, O Demolidor. Idem. 
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Podemos nos lembrar de Flash Gordon, herói criado em 1933 nos Estados Unidos para 

os quadrinhos e que ganhou o cinema em 1936 na forma de séries, chegando ao Brasil a partir 

de 1938 e conhecendo grande sucesso do público. Ainda poderíamos dar outros tantos 

exemplos, mas cremos que para fins demonstrativos, o quadro 1 é suficiente para uma 

amostra da influência deste gênero literário-narrativo no Brasil do século 20. A produção e 

consumo em torno do tema ajudam-nos a inferir que havia uma demanda em torno dele. Aqui 

poderíamos perceber o conceito de circularidade de ideias, de Mikhail Bakhtin
45

, em ação. 

Como estudioso dos campos de história, estudos religiosos, filosofia, antropologia, 

linguística, psicologia, sociolinguística, análise do discurso, semiótica, dentre outros, Bakhtin 

percebeu que as ideias costumam traçar uma trajetória entre diferentes territórios culturais e 

narrativos, indo da oralidade para a radiofonia ou indo do discurso científico para o cinema, 

por exemplo. Por isso, um de seus maiores legados repousa nos estudos sobre a linguagem, 

procurando entender a língua como um sistema com múltiplas conexões (a chamada visão 

―translinguística‖), já que levava em conta no estudo das relações linguísticas diversas 

possíveis influências como o recorte histórico, o entorno cultural, as variações sociais, dentre 

outros. Para ele, a compreensão seria tanto mais completa quanto mais elementos pudesse 

contemplar. 

O conceito de circularidade de ideias, por exemplo, leva em conta diversas variáveis 

que envolvem desde economia, literatura, sociologia e oralidade, já que são muitas as causas 

que estão na difusão de um conceito, ideia ou valor, que sai de um determinado centro e chega 

a indeterminados receptores. Isto vale, por exemplo, tanto para conceitos científicos que caem 

no domínio e gosto populares, quanto práticas populares que passam a ser utilizadas por 

setores de poder aquisitivo maior. Como teórico da cultura, Bakhtin enfatiza o valor da 

cultura popular e os gêneros híbridos – como as histórias em quadrinhos. Para ele a cultura 

utiliza em suas dinâmicas uma força centrípeta, que a impele para fora de si na direção de 

seus entornos, que depois retorna ao centro a partir da periferia cultural, ou seja, as ideias 

circulam por diferentes grupos sociais, razão para ponderarmos que as narrativas doutrinária e 

visual das religiões podem, em algum momento desse processo, ser tocadas por essa dinâmica. 

É o que pondera Carmen Luísa Chaves Cavalcante sobre este processo no Vale do Amanhecer: 

Na ocasião em que tais informações chegaram ao Vale do Amanhecer 

– a partir dos diálogos estabelecidos entre o Vale e os textos/sistemas 

                                                 
45  Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975) foi um pensador russo, pesquisador, linguista, filósofo e 

intelectual. Graças aos seus esforços, ele se transformou em um dos nomes mais importantes para a compreensão 

da história da evolução da linguagem humana e até hoje suas ponderações orientam estudos neste sentido. 

Conceitos como polifonia, circularidade de ideias, cronotopo, cultura cômica, carnavalização, dentre outros, são 

de sua autoria. 
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citados –, elas passaram por uma ressignificação, sendo, portanto ali 

modificadas. Informações que se encontram no Vale sob a batuta de 

uma antropofagia sígnica, apresentando-se, antes de mais nada, como 

uma novidade semiósica – algo que foi notadamente mastigado e 

engolido por aquela comunidade para que, depois de digerido, 

voltasse à cena como pura criação (CAVALCANTE, 2011, p.17). 
 

Edgar Morin (1970) já havia considerado que mesmo o espectador mais ―passivo‖ 

diante de uma obra, não era tão passivo assim, já que para que a obra fizesse sentido, ele 

deveria empenhar seus referenciais para compreendê-la. O mesmo processo se dá em maior 

grau quando uma obra ou texto são decodificados e reorganizados, como lembra Faraco:  

a compreensão não é mera experienciação psicológica da ação dos 

outros, mas uma atividade dialógica, que, diante de um texto, gera 

outro(s) texto(s). Compreender não é um ato passivo (um mero 

reconhecimento), mas uma réplica ativa, uma resposta, uma tomada de 

posição diante do texto (FARACO, 2010, p. 42). 
 

Foi assim que as narrativas da ficção científica apresentaram-se como mediadoras para 

as novas categorias religiosas que a vidente Tia Neiva trazia à tona em seu profetismo; para os 

candangos que vieram atraídos pelas promessas majestáticas da cidade futurista, Neiva não 

poderia simplesmente profetizar usando categorias rurais. Por isto sua forma de ver e anunciar 

a outra realidade, que é uma narrativa de fronteira (cf. LOTMAN, 2000) 
46

 se aproxima da 

ficção.  

 

 

CONSIDERAÇÕES INTERMEDIÁRIAS 

 

Ao entusiasmo despertado pela construção da cidade que seria a mais moderna do 

Planeta (segundo a propaganda governamental) fundiram-se também as motivações religiosas 

e sociais do povo brasileiro, já há muito tempo, portador de uma esperança sempre adiada de 

viver um tempo melhor. Assim compreende-se o impacto e comoção que teve na sociedade o 

feito nada comum da mudança de nada menos que o axis mundi do País. A mudança foi 

largamente interpretada como uma refundação de mundo e não apenas em termos políticos, 

mas também espirituais. 

O Vale do Amanhecer recebeu, também, reflexos da cultura pós-moderna na construção 

de sua narrativa, assentada sobre um novo lugar da Humanidade no Cosmos e ilustrada com 

as possibilidades que o cinema e a ficção apresentam, como veremos à frente. Foi assim que 

                                                 
46  Como adverte Iuri Lotman, ―não são nunca uma justaposição passiva, ao passo que sempre constituem uma 

competição de linguagens, um jogo e um conflito com um resultado do todo não previsível‖ (2000, p. 107). 
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as narrativas da ficção científica apresentaram-se como mediadoras para as novas categorias 

religiosas que a vidente Tia Neiva trazia à tona em seu profetismo; para os candangos que 

vieram atraídos pelas promessas da cidade futurista, Neiva não poderia simplesmente 

profetizar usando categorias rurais. Por isto sua forma de ver e anunciar a outra realidade, que 

é uma narrativa de fronteira, se aproxima da ficção.  

Muito do que já foi escrito sobre o fenômeno religioso do Vale do Amanhecer leva em 

conta as categorias de hibridismo, bricolagem, sincretismo, assimilação ou identificação, 

conceitos estes que tentam delimitar sua polissemia. Porém as compreensões que percebemos 

até o momento o situam como resultado mais imediato da interlocução das matrizes religiosas 

brasileiras, quase um fenômeno exótico e endêmico, muito particular e muito restrito. 

Queremos retomar aqui os três aspectos anteriormente considerados: a construção de Brasília, 

as narrativas místicas do Planalto Central e as narrativas literárias e cinematográficas da nova 

cosmologia. Chamamos a atenção para o fato de que o Vale do Amanhecer reage, na verdade, 

a uma dinâmica de longa duração e, por isso, é uma das poucas expressões religiosas que se 

entende conceitualmente dentro da nova cosmologia surgida a partir do século XVI, mas nem 

por isso nega a tradição cultural na qual está inserido. Entende o novo e preserva o antigo; 

situa caboclos, pretos velhos e índios no comando de naves estelares, na direção de planetas e 

na engenharia sideral da galáxia. Não os exclui como a literatura kardecista aqui analisada e 

representada por Armond. Também é digno de nota que, apesar de receber dessa literatura 

kardecista noções de uma cosmologia ―restrita‖ à nossa Galáxia, os fundadores do Vale do 

Amanhecer entendem a vida ―material‖ e ―espiritual‖ em termos mais abrangentes, ou seja, 

incluem o conceito de galáxia em seus escritos e doutrina (SASSI, 1990, p. 88), para afirmar 

que o dinamismo da vida inteligente e espiritual ultrapassa os limites do Sistema Solar e 

mesmo da Via Láctea. 

Brasília é importante neste processo porque, de certa forma, é na construção da nova 

capital que se manifesta concretamente a percepção pós-moderna. Ficou muito difundida a 

comparação entre ela e uma cidade futurista ou de outro planeta. O traçado ímpar de suas 

construções demonstra ruptura com o antigo projeto arquitetônico barroco do império luso-

brasileiro e quer apontar o futuro. Mas, ao mesmo tempo, a grande finalidade da nova cidade 

ainda é a mesma motivação sebastianista: o advento de um milênio redentor ao povo 

brasileiro. 

Contudo, à medida que Brasília nascia, mais pessoas chegavam para participar do 

prodígio. E com elas suas histórias, tradições e a forma de olhar o mundo, que depois seriam 

integradas em outra grande narrativa para recontá-lo. Isto se fez mais urgente quando aos 
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poucos se percebeu que o novo eixo do mundo tinha apenas uma estética diferente com suas 

construções arrojadas mas era portador do mesmo ethos antigo da segregação e exclusão 

social. Não por acaso o Vale do Amanhecer se posicionou na nova cosmologia portadora de 

uma temporalidade futura. No futuro, ainda que expresso em categorias cinematográficas, 

encontra-se a redenção e a graça.  
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3. O VALE DO AMANHECER E AS NARRATIVAS DA NOVA COSMOLOGIA: UM 

DIÁLOGO ENTRE RELIGIÃO E FICÇÃO CIENTIFICA 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo serão abordadas as ligações entre religião e ficção científica que levaram 

o Vale do Amanhecer a acomodar e desenvolver temas da nova cosmologia a partir de 

referências visuais informadas pelo cinema. Em primeiro lugar, procuramos identificar e 

situar as narrativas visuais e textuais do Vale do Amanhecer no contexto de narrativas míticas 

e arquetípicas, portadoras de uma universalidade que permite seu diálogo com outras 

narrativas como a História, a Religião, o Cinema etc. Para esse fim, analisaremos as narrativas 

pictóricas dos personagens Tiãozinho e Justininha a partir da teoria da Jornada do Herói ou 

Monomito, de Joseph Campbell. Em segundo lugar situaremos a narrativa milenarista do Vale 

do Amanhecer em sua relação com a Nova Cosmologia. Abordaremos três características do 

discurso milenarista do Vale do Amanhecer por considerá-los relevantes a esta pesquisa: (i) a 

esperança depositada no novo milênio do Ano 2000; (ii) um milênio marcado pela 

sofisticação tecnológica espacial e (iii) o milênio como início de uma vida mais nobre e mais 

digna para os adeptos. Em terceiro lugar, para ajudar a compreensão de como o Vale do 

Amanhecer exerce seu apelo milenarista, abordamos brevemente o que chamamos de 

vocalização dos excluídos, a partir dos conceitos de Bakhtin, processo que ocorre com a 

narrativa pictórica do Vale do Amanhecer enquanto resultando da convergência de narrativas 

literárias e cinematográficas 

 

 

3.1 AS NARRATIVAS PICTÓRICAS DO VALE DO AMANHECER E A JORNADA DO 

HERÓI 

 

O Vale do Amanhecer, com todo o universo simbólico religioso que ele agrega, é, na 

concepção de Cavalcante (2000), um ―caldeirão de sincretismo‖ e na formulação de Carvalho 

(1999), o universo religioso mais complexo de que se teve notícia. Toda essa complexidade, 

profusão de símbolos e referências múltiplas parece ir de encontro à compreensão que os 

adeptos tem da doutrina, de que ela é a ―mãe de todas as religiões‖ (segundo eles mesmos 

dizem). Tal complexidade é identificada nas referências sincréticas que foram exaustivamente 

agregadas à narrativa do Vale do Amanhecer e é percebida nas estruturas e elementos em 
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comum que aquela narrativa guarda com outras narrativas. Embora um observador externo 

possa qualificar o fenômeno religioso do Vale do Amanhecer como ―exótico‖, ele é tecido a 

partir de referências míticas e arquetípicas comuns a outros imaginários. É nesse sentido que 

os estudos de Campbell (1992) apontaram para a existência de um sistema mais ou menos 

identificável de arquétipos míticos (com destaque para arquétipos heroicos) que aparecem em 

todas as culturas e em todos os tempos. A esse conjunto arquetípico
47

 de ações protagonizadas 

pelos heróis de todas as mitologias foi dado o nome de Monomito ou jornada do herói. A 

Jornada do Herói foi identificada em três partes elementares que são: 1) A Partida; 2) A 

Iniciação e 3) O Retorno subdivididas em dezesseis estágios distintos agrupados. Esse ciclo 

conteria os elementos essenciais de qualquer narrativa mítico-religiosa. Segundo Campbell, 

Quer escutemos, com desinteressado deleite, a arenga (semelhante a 

um sonho) de algum feiticeiro de olhos avermelhados do Congo, ou 

leiamos, com enlevo cultivado, sutis traduções dos sonetos do místico 

Lao-tse; quer decifremos o difícil sentido de um argumento de Santo 

Tomás de Aquino (sic), quer ainda, ainda percebamos, num relance, o 

brilhante sentido de um bizarro conto de fadas esquimó, é sempre 

com a mesma história – que muda de forma e não obstante é 

prodigiosamente constante – que nos deparamos, aliada a uma 

desafiadora e persistente sugestão de que resta muito mais por ser 

experimentado do que será possível saber ou contar (CAMPBELL, 

1992, p. 15, grifos nossos). 
 

Esta teoria, também conhecida como difusionismo, foi primeiramente apresentada pelos 

exploradores do século 19, com destaque para Leo Frobenius
48

 (CAMPBELL et alii, 1990, p. 

134) e segundo ela, todas as pequenas e grandes estórias e mitos da Humanidade seriam, na 

verdade, versões um pouco modificadas de uma mesma narrativa originária. A partir desta 

percepção, Campbell identificou estruturas similares em enredos míticos de culturas muito 

distintas e intuiu que a identificação da chave de leitura desses enredos poderia auxiliar na 

compreensão dos dramas, conflitos e desafios humanos, pois, segundo ele, ―As religiões, 

filosofias, artes, formas sociais do homem primitivo e histórico, descobertas fundamentais da 

ciência e da tecnologia e os próprios sonhos que nos povoam o sono surgem do círculo básico 

e mágico do mito‖ (CAMPBELL, 1992, p. 15). Em O poder do Mito, Campbell indica que os 

mitos possuem a capacidade de ligar o ser humano à sua essência mais íntima, cumprindo 

                                                 
47 Utilizaremos o conceito de arquétipo conforme o emprego antropológico de Joseph Campbell, estudioso das 

teorias da mente, a partir de modelos percebidos por ele em seus estudos sobre mitologia universal, nos quais 

identificou símbolos atemporais de diversas culturas a símbolos indicados na moderna psicologia. 

 

48 Frobenius (1873-1938) foi um etnólogo, antropólogo e explorador alemão que se deteve nos estudos de 

mitologia africana e foi um dos primeiros pesquisadores eurocêntricos a perceber elementos de sofisticação e 

requinte na cultura dos povos africanos, talvez por ter sido autodidata e não ter sido aceito na academia, segundo 

o próprio Campbell, sobre o qual Leo Frobenius exerceu considerável influência. 
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realmente um papel religioso, pois vincula a pessoa à sua humanidade. As funções 

tradicionais e atuais da mitologia seriam quatro: 1) descortinadora/reveladora; 2) cosmológica; 

3) sociológica e 4) pedagógica.  

 

Figura 35: representação da Jornada do Herói em doze etapas. 
Fonte: http://cameracotidiana.com.br/saladeaula/tema/estruturas-classicas-de-roteiro/ 

 

Os mitos merecem uma atenção especial mesmo na civilização tecnológica, já que em 

seu trajeto histórico até hoje eles tornaram-se algo maior que simples explicações ―mágicas‖. 

Campbell pondera a possibilidade da existência de um inconsciente coletivo, ancorado nos 

estudos de Jung. Nesse inconsciente estaria um repositório ancestral da sabedoria humana 

acumulada e disponível para todos os membros da humanidade. O estudo dos ritos, ancorados 

em mitos, serve de suposição para esta teoria. Os ritos de passagem revestidos pela alegoria 

do ―nascer de novo‖ são uma constante observável em diversas culturas, tempos e povos. O 

mito cumpre, então, uma função ordenadora. Para Campbell, os mesmos motivos mitológicos 

estão presentes em todas as culturas e civilizações de todos os tempos. Com algumas 

variações acidentais, os enredos, os símbolos axiológicos e as funções iniciáticas são 

basicamente os mesmos. Ele considera, com base em suas pesquisas, que há três períodos do 

desenvolvimento mitológico: o primeiro acontece com o despertar da consciência e com o 

surgimento da escrita; o segundo, há cerca de 5500 anos, ocorreu com o desenvolvimento da 
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escrita e o surgimento das cidades; o terceiro acontece com o ocidente renascentista, quando a 

mitologia mede-se com a razão científica e tem aí sérios embates. Foi com a finalidade de 

identificar elementos similares em mitos distintos que Joseph Campbell apresentou o esquema 

da Jornada do Herói ou Monomito. Conforme dito, ela possui três fases divididas em estágios, 

a saber: 

1) A Partida, que contém o chamado da aventura; a recusa do chamado; o auxílio 

sobrenatural; a passagem pelo primeiro limiar e o ventre da baleia. 

2) A Iniciação, contendo o caminho de provas; o encontro com a deusa; a mulher como 

tentação; a sintonia com o pai; a apoteose e a benção. 

3) O Retorno, contendo a recusa do retorno; a fuga mágica; o resgate com auxílio 

externo; a passagem pelo limiar do retorno; senhor dos dois mundos e liberdade para viver. 

Este esquema indica ou situa um determinado enredo particular como parte ou reflexo 

de um grande enredo mítico ancestral e nesta pesquisa o Monomito auxilia a compreensão de 

alguns aspectos do diálogo entre religião e ficção científica – enquanto narrativas míticas – no 

seio do Vale do Amanhecer. Nesse sentido a estória de Tiãozinho e Justininha, relatada por 

Tia Neiva e retratada pelo médium Vilela, também se enquadra no esquema do Monomito, 

como se vê na apreciação seguinte: 

1) A Partida: Tiãozinho sai de sua vida comum. O chamado da aventura: Tiãozinho 

vive com seus pais em uma fazenda onde criam gado. A vida transcorre bucólica e monótona 

até que seu pai o envia para comprar uma partida de gado para aumentarem o patrimônio. A 

recusa do chamado: embora não recuse a aventura, o narrador relata os perigos e dificuldades 

da viagem. O auxílio sobrenatural: o auxílio para a jornada vem na bênção dos pais. A 

passagem pelo primeiro limiar: a viagem longa e perigosa, rumo a um destino incerto são 

dificuldades que Tiãozinho e o grupo que lidera enfrentam. E o ventre da baleia: esta etapa 

ocorre na casa dos pais de Justininha, quando lá os dois se reconhecem como almas gêmeas e 

a estória ganha seu curso decisivo. 

2) A Iniciação: Por ter contornos de uma história de amor atemporal, a iniciação aqui 

reside na união sacramental de Tiãozinho e Justininha. O caminho de provas: após voltar para 

sua fazenda, que é muito distante da de Justininha, Tiãozinho espera por mais de um ano a 

visita da família da amada sem receber notícias. O encontro com a deusa: por fim, mandando 

um emissário até a fazenda da moça, ela e sua família aceitam ir passar o Natal com a família 

de Tiãozinho. A mulher como tentação: esta etapa não se verifica. A sintonia com o pai: não 

apenas com o pai, mas também com a mãe, o relacionamento da família Quirino de 

Vasconcelos é de perfeito entendimento e identificação. A apoteose e a benção: Tiãozinho e 
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Justininha casam-se e iniciam uma vida feliz. 

3) O Retorno: Em uma viagem para Parnaíba, o jovem casal morre no naufrágio de uma 

chalana, e, portanto, ―voltam‖ para a vida no mundo espiritual. A recusa do retorno: num 

primeiro momento os dois não entendem que morreram e demonstram dificuldade em aceitar 

o fato. A fuga mágica: estando desencarnados e aceitando o fato, ambos ―vagueiam‖ por um 

longo tempo, no qual procuram fugir dos ―Espíritos que mais pareciam bichos‖, o que sempre 

conseguem milagrosamente quando rezam a Ladainha de Nossa Senhora. O resgate com 

auxílio externo: um personagem cognominado O Fidalgo (ou Netuno), de quem eles também 

fugiam, revela-se como sendo o ―mentor‖ ou ―protetor‖ de ambos na jornada terrestre e, por 

isso os resgata do perigo dos espíritos malignos. A passagem pelo limiar do retorno: após 

várias demonstrações de que estavam todos em outro nível da vida, O Fidalgo finalmente os 

convence da nova situação e os ajuda a irem para ―um Plano de Adaptação‖, isto é, o Plano 

Astral. Senhor dos dois mundos: Finalmente os dois heróis entendem e aceitam sua condição 

espiritual e agora possuem conhecimento das duas realidades: a vida terrena e a vida espiritual. 

Agirão a partir do mundo dos espíritos sobre o mundo terrestre e serão personagens 

importantes para a proteção do Vale do Amanhecer. No próprio relato de Tia Neiva, 

Tiãozinho diz que ―Hoje, após várias Missões, inclusive em nosso lar, agora aqui estamos, 

integrados à Missão do Grande Seta Branca. Somos também Jaguares, junto a vocês, Mestre 

Sol e Mestre Lua, Doutrinador e Apará...‖ (ZELAYA, Carta intitulada ―Um Grito de Alerta‖, 

27 de abril de 1983, s.d.). 

Campbell menciona o fato de as grandes narrativas mítico-religiosas obedecerem a este 

padrão da Jornada do Herói com poucas variações, dado o universalismo dos mitos. 

Identificar na narrativa da estória de Tiãozinho e Justininha (uma entre várias do Vale do 

Amanhecer) elementos do Monomito permite situar tal narrativa no mesmo plano da 

universalidade das narrativas míticas. Sabe-se que a própria história de vida de Tia Neiva é a 

base para muitas das estórias que ela narrava aos primeiros adeptos. Sua biografia recontada 

em livros e em conversas agrega às vivências quotidianas da ex-caminhoneira experiências 

fantásticas, como os encontros que teve com os próprios personagens que povoam suas 

estórias/narrativas a bordo de naves espaciais, em outros planetas ou em regiões espirituais 

como o Vale das Sombras e o Reino das Cavernas. Certamente esses episódios que ela 

apresenta como atestados do grau de sua mediunidade podem situar sua narrativa de vida no 

esquema do Monomito, indicando com isso que sua biografia espiritual também está inserida 

na mesma dinâmica mítica universal. 
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3.2 A NARRATIVA MILENARISTA DO VALE DO AMANHECER E A RELAÇÃO COM 

A NOVA COSMOLOGIA 

 

A narrativa milenarista
49

 do Vale do Amanhecer é marcada por três características: (i) a 

esperança depositada no novo milênio (Ano 2000); (ii) um milênio marcado pela sofisticação 

tecnológica espacial e (iii) o milênio como início de uma vida mais nobre e mais digna para os 

adeptos. Como pressupostos para esta análise é preciso sublinhar que o Vale do Amanhecer é 

entendido como um movimento milenarista não messiânico (pois não possui um Messias), e 

assim o afirma a própria literatura produzida pelos fundadores em obras como No limiar do 

Terceiro Milênio e 2000: conjunção de dois planos, já abordadas anteriormente. 

A primeira característica do milenarismo deste movimento é embasada na concepção de 

Tia Neiva e Mário Sassi de que os acontecimentos decisivos para o Planeta Terra e a 

Humanidade acontecem em determinados períodos de tempo que coincidem com o calendário 

dos milênios e que não necessariamente comportam mil anos. Por isso simbologia do número 

milhar está muito presente na liturgia celebrada nos templos, nas músicas, nos textos e em 

tudo o que se refira ao Vale do Amanhecer. As constantes referências a essa mística 

milenarista embasam-se nas narrativas da fundação do Planeta in illo tempore: 

Há 32.000 anos – trezentos e vinte séculos atrás –, uma frota de naves 

extraplanetárias pousou na Terra, e dela desembarcaram homens e 

mulheres, duas ou três vezes maiores do que o tamanho médio do 

Homem atual. Sua missão era a de preparar o planeta para futuras 

civilizações. Para isso, mudaram a topografia e a fauna, trouxeram 

técnicas de aproveitamento dos metais, além de outras coisas 

essenciais para aquele período e os que se seguiram (SASSI, 1979, p. 

14). 
 

Segundo a cosmogonia do Vale do Amanhecer, o primeiro dos grupos enviados na 

missão de preparar e colonizar a Terra foi o dos Equitumans. A eles coube dar os primeiros 

passos na transformação do orbe, realizando trabalhos geológicos, de alteração da flora e da 

fauna e da preparação de diversos requisitos para que a vida aqui fosse possível. Dois mil 

anos após, os Equitumans desviaram-se dos planos iniciais e caíram na desobediência, 

recusando-se a entrar em entendimento com Capela, deflagrando a intervenção com a 

                                                 
49  O Vale do Amanhecer é situado tanto como Novo Movimento Religioso quanto movimento religioso 

milenarista, mas não messiânico. Apesar do grande carisma de Tia Neiva, a esperança escatológica dos jaguares 

repousa na transição do Novo Milênio e não em um retorno final da fundadora. Para Gomes, ―Os termos 

«messias» e «messianismo» encontram-se incorporados às diversas linguagens: jornalística, científica, religiosa e 

mesmo coloquial. Messias e messianismo são termos utilizados na fala da vida cotidiana. Messias é empregado 

quase sempre para se referir aos eventos que têm como base da metáfora, a figura de um personagem carismático 

e vitorioso. Já messianismo consiste em um fenômeno recorrente, complexo e multifacetado cuja origem é sem 

dúvida o messias. No judaísmo e no cristianismo, a raiz desse evento prende-se ao messias; no mundo greco-

romano, ao mito do herói. Seja o messias ou o herói, o processo histórico-sociológico e psicológico 

desencadeado apresenta-se com algumas variáveis semelhantes‖ (GOMES, 2013, p. 127). 
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belonave Estrela Candente, chefiada por Seta Branca. Os espíritos que foram expulsos 

naquela ocasião se agruparam em falanges no Vale das Sombras e hoje combatem no plano 

espiritual o Vale do Amanhecer. Em substituição aos desterrados, Capela enviou em missão 

dois mil anos depois os Tumuchys, seres belos e longevos. A estes coube a harmonização 

energética do planeta e deles nos restam diversas evidências arqueológicas, como as 

pirâmides do Egito, as esculturas da Ilha de Páscoa, os grandes geóglifos da América do Sul 

etc. Há cerca de vinte mil anos atrás, após a missão dos Tumuchys, finalmente foram enviados 

os Jaguares, povo que esteve na raiz das mais antigas civilizações conhecidas, tais como 

assírios, caldeus, medos, partas, gregos, romanos, chineses, maias, incas e astecas. Este povo 

ainda está na Terra completando sua evolução espiritual e pagando ―dívidas cármicas‖. 

Muitos Jaguares estiveram no evento histórico da escravidão luso-brasileira e se beneficiaram 

dos grandes sofrimentos recebidos como resgate de erros quando, em vidas passadas, como 

nobres, príncipes e guerreiros, fizeram outras pessoas sofrerem. Sobre os ciclos milenares, 

Mário Sassi indica que 

Tais situações surgem, sempre, no fim dos ciclos civilizatórios, 

quando a Humanidade passa de uma fase planetária para a seguinte. 

Esses ciclos, embora variáveis em termos de contagem do tempo, se 

apresentam à visão intelectual da História como tendo mais ou menos 

2.000 anos. A cada dois milênios termina uma etapa e começa outra 

(SASSI, 1979, p. 3). 
 

O encerramento do milênio acarreta muitas transformações não apenas espirituais mas 

também na natureza física do Planeta, pois é um período de acerto de contas: 

Os polos da Terra se aquecerão, e o gelo neles contido irá se derreter. 

A imensa quantidade de água resultante irá se derramar pelos 

continentes e, com isso, os mares mudarão de posição. Terras 

emergirão e outras serão submergidas. Montanhas se tornarão 

pequenas ilhas e rachaduras abissais cortarão a Terra em todos os 

sentidos. Os climas sofrerão grandes transformações, e a água e o fogo 

se alternarão no fazimento da nova superfície da Terra. 
As modificações orgânicas, resultantes dessas transformações, 

obrigarão a adaptações psicofísicas do ser humano atual. Essas 

adaptações são possíveis, pois o ser humano mal conhece sua 

potencialidade. Conceitos de alimentação, sono e capacidade 

respiratória terão de ser mudados, para que haja resistência às novas 

condições ambientais, principalmente no seu caráter mutável do 

período de transição (SASSI, 1990, p. 12). 
 

A influência apocalíptica conforme o imaginário popular pode ser notada nos 

cataclismos que se seguirão. No entanto, após tais dificuldades, um novo período será 

inaugurado, como se verá. O livro 2000: A Conjunção de Dois Planos, já analisado 

anteriormente, ajuda a entender estes aspectos da visão de mundo do Vale do Amanhecer. 
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Quando a obra foi escrita nos anos 1970, a referência ao ano 2000 vinha carregada de 

esperanças, como se os acontecimentos indicados naquela narrativa fossem uma espécie de 

antecipação do que aconteceria no futuro, onde a vida seria mais digna e feliz, quase uma 

utopia. Nesse livro o simbolismo do número milhar, pleno, místico, quase inalcançável revela 

a conotação milenarista. Além disso, 2000, o terceiro milênio da Era Cristã, é tido nos 

círculos esotéricos como o despertar da Nova Era, outro pertencimento que o Vale do 

Amanhecer possui. A Nova Era, de Aquário, vem, enquanto movimento, preencher lacunas 

que a Era Antiga, de Peixes, teria, ou seja, a nova religiosidade, diferente do Cristianismo no 

Ocidente, se pretende mais fluída, menos institucionalizada, dialogando com a natureza, o 

cosmos e o bem-estar humano. O Vale do Amanhecer se inscreve nesta mesma perspectiva. 

A segunda característica desse milenarismo é a confiança no futuro tecnológico, como 

já foi possível perceber ao longo deste trabalho. Vivendo e construindo uma religião na 

segunda metade do século 20, Tia Neiva e Mário Sassi olhavam para o futuro com otimismo e 

confiavam que a Humanidade daria saltos decisivos devido ao progresso da ciência. Esse 

otimismo era compartilhado com círculos espíritas umbandistas e kardecistas (estes últimos 

devido à forte influência das ideias positivistas que marcaram sua origem), sobretudo por 

meio da literatura religiosa que narrava um futuro tecnológico e ao mesmo tempo espiritual, 

conforme visto anteriormente. Na teoria de Bakhtin, narrativas anteriores a determinados 

textos (sejam literárias, visuais ou outras) servem para o que ele chamou de ―presumido‖, isto 

é, aquilo que permite estabelecer uma referência entre dois ou mais textos. Para a doutrina de 

Tia Neiva e Mário Sassi, muitas destas narrativas primevas vieram das tradições religiosas e 

culturais, como os universos mágicos do catolicismo popular e das religiões afro-indígenas. 

Contudo, a narrativa do Vale deu passos além do diálogo com as matrizes brasileiras e 

dialogou com outros campos: a cultura literária, televisiva, radiofônica, impressa e 

cinematográfica. O encontro desses campos por meio do imaginário revelou contornos 

socioculturais que já não eram desconhecidos, mas que foram apresentados com a 

legitimidade de quem os vivenciou, por isso Morin entende o imaginário como campo 

legítimo de manifestações humanas: 

O imaginário estético é, como todo o imaginário, o reino das 

necessidades e aspirações do homem, incarnadas e situadas estas no 

quadro de uma ficção. Vai alimentar-se às fontes mais profundas e 

intensas da participação afetiva e, por isso mesmo, alimentar mais 

intensas e profundas participações afetivas (MORIN, 1970, p. 121). 
 

A menção de ficção aqui feita não se liga ao relato de Sassi e Neiva, entendido como 

vivência subjetiva da médium, mas se liga às narrativas com as quais a obra faz uma interface. 
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Foi assim que as narrativas fantásticas da ficção científica apresentaram-se como mediadoras 

das novas categorias religiosas que a vidente Tia Neiva trazia à tona. O próprio Mário Sassi 

reconhece a importância deste gênero na expressão de conceituações sui generis nem sempre 

contempladas pelas demais tradições religiosas, como espíritos em discos voadores, planetas 

habitados, extraterrestres, outras dimensões da matéria, dentre outros:  

Não parece lógico, portanto, pensar que as formas de vida, possíveis 

nesses outros mundos, devam ocorrer segundo conceitos de um dos 

menores dos mundos. Nesse sentido, a ficção científica é mais 

coerente que as concepções puramente científicas, que, aliás, são 

poucas (SASSI, 1974, p. 26, grifos nossos). 
 

Basicamente o cinema, enquanto trama narrativa de ficção acessível a letrados e 

iletrados, podia se antecipar nas respostas enquanto a ciência e a técnica ainda não estavam 

aptas a confirmarem ou negarem as hipóteses que iam surgindo, como contato com viajantes 

espaciais, passeios em misteriosas naves, incidentes com extraterrestres, entre tantas coisas. O 

livro tem uma mensagem final e ela só é bem compreendida quando entendida dentro de seu 

contexto social de grandes desigualdades e sofrimento humano. Enquanto prevê a chegada de 

uma nova realidade mais digna, a realidade atual é também colocada em questão. Na voz de 

um ser de outro planeta, Neiva coloca uma crítica à sociedade humana que quer chegar às 

estrelas mas ainda não chegou a si mesma pois age de forma egoísta, desordenada; quando 

Tia Neiva e Mário Sassi mencionam o Deus feito em laboratório poderíamos dizer até mesmo 

pensar em idolatria, pois ela enuncia este relato tendo em mente certos interlocutores. É uma 

mensagem que procura por destinatários precisos: 

O Homem, cego pelo orgulho, julga que seus conhecimentos 

científicos lhe darão poderes divinos. Com isso, se lança a essas 

conquistas insanas e perde de vista os tesouros que o cercam, na Terra. 

Infelizmente, pela ciência material o Homem fará muito pouco (…). 

Os outros [os cientistas materialistas], os que pretendem executar 

tarefas de si mesmos, reduzem Deus às proporções de suas mentes, 

identificam-No consigo mesmos. Esse é o Deus feito à imagem e 

semelhança do Homem, é o Deus dos laboratórios, da hipertrofia 

do ego humano. Veja por você mesma, Neiva, como se fala tanto na 

grandiosidade do Homem, nas suas conquistas científicas e no futuro 

grandioso da espécie humana. E, entretanto, como essa realidade é 

diferente, como existem mazelas, injustiças sociais, guerras cruéis e 

como está vazia a alma humana! (SASSI, 1974, p. 54, grifos nossos). 
 

Busca em outro planeta referência para relações que neste ainda estão para ser 

construídas. Mesmo que no futuro. Não por acaso o Vale do Amanhecer se posicionou na 

nova cosmologia portadora de uma temporalidade futura. No futuro, ainda que expresso em 

categorias cinematográficas, encontra-se a redenção e a graça. Por isso, para os fundadores do 

Vale do Amanhecer, era no futuro que estariam os dias melhores e não no tempo em que 
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viviam. Estas revelações saídas das experiências mediúnicas de Tia Neiva e Mário Sassi eram 

muito caras aos adeptos da Doutrina, quase todos pessoas muito simples. Olhar para o futuro 

seria, então, olhar para o retorno do Povo Jaguar à colocação moral e espiritual que eles 

mereciam e que seria alcançada na passagem do novo milênio. Nada de novidade até aqui, 

pois é fato corrente que os grupos humanos em geral olham para o futuro com expectativas 

positivas.  

Por fim, a terceira característica do milenarismo é a redenção (sobretudo em termos 

sociais) dos adeptos. Para eles era reconfortante saber que em vidas passadas foram reis, 

rainhas, príncipes, magos, imperadores, damas da mais alta sociedade etc, mas que nesta atual 

reencarnação haviam escolhido viver de forma simples e anônima. A própria Tia Neiva relata 

que foi, entre outras personalidades, Cleópatra e Nefertiti, duas das principais rainhas do 

Antigo Egito, como Pitis (ou Pítia), a sacerdotisa do oráculo de Delfos (SOUZA, 2000; 

KAZAGRANDE, 2011). Contudo, com a passagem do milênio e o triunfo da mensagem do 

Vale do Amanhecer, todos os membros seriam recompensados assumindo posições de 

destaque na nova sociedade que seria formada após os cataclismos que se abateriam sobre o 

globo terrestre (SASSI, 1974). 

 

3.3 A NARRATIVA RELIGIOSA DO VALE DO AMANHECER E A VOCALIZAÇÃO 

DOS EXCLUÍDOS 

 

A redenção ou promessa de inversão social é assumida no Vale do Amanhecer através 

da crença na reencarnação, conforme mencionado. Tributária das religiões afro-brasileiras, a 

doutrina de Tia Neiva e Mário Sassi contempla o resgate em termos de dignidade dos adeptos 

vivos e também daqueles que ―já se foram‖, especialmente das pessoas excluídas. O ―resgate‖, 

dos adeptos vivos, se dará pela recompensa que eles terão na nova ordem cósmica, como se 

pode perceber nas figuras que se seguem, retratando personagens que, como Tiãozinho e 

Justininha, alcançaram na vida póstera sua redenção. A inclusão dos desfavorecidos da 

sociedade foi um instrumento de resistência das pessoas escravizadas. Esse movimento de 

resistência faz parte da trajetória histórica das religiões de origem africana na América, 

conforme a compreensão de Amurabi de Oliveira: 

Com a chegada dos africanos escravizados [...], deuses e deusas 

vindas do Orum descem nos corpos de seus filhos em novas terras. O 

credo é reinventado no outro lado do Atlântico. Alguns deuses deixam 

de ser cultuados ante ao novo cenário social posto, afinal, de que 

adianta cultuar os deuses da colheita, se estas serviram apenas para 

trazer mais trabalho e enriquecer aqueles que os oprimem, ou os 

deuses da fertilidade, se eles só poderão trazer mais filhos a sofrerem 
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e sagrarem numa terra onde serão escravizados, mais vale cultuar os 

deuses da justiça (Xangô), da guerra (Ogum), da vingança (Exu), 

(BASTIDE, 1985, SOUZA, 1986) o profano aqui toca o sagrado, 

modelando-o conforme o cenário social posto (OLIVEIRA, 2014, p. 

212). 
 

Utilizando o conceito de vocalização de Bakhtin, podemos considerar que a presença de 

―pretos velhos‖, ―vovós negras‖, ―índios‖ e ―caboclos‖ nas religiões espíritas brasileiras seja o 

indício de uma valorização de tipos sociais que foram excluídos e perseguidos em outros 

tempos históricos
50

. A voz que tais personagens assumem, agora em posição de destaque 

social e religioso, pode indicar uma ―reabilitação‖ dos mesmos na sociedade que os excluiu, 

mas representa também a valorização daqueles que se identificam com tais personagens (os 

próprios adeptos) e que não encontram sua representação nas religiões tradicionais; deste 

modo muitas pessoas empobrecidas, mestiças, que vivem em condições análogas ou similares 

às que viveram tais ―espíritos sofredores‖, encontram nestes fenômenos, se não uma 

identificação, ao menos uma dialogia. Um dos atuais autores dos livros doutrinários do Vale 

do Amanhecer (NETO, 2011) parece se valer da mesma lógica quando menciona o que teriam 

sido erros de vidas passadas ao referir-se a si mesmo como alguém que teria escravizado e 

abusado de seres humanos em vidas passadas: ―Eu amargava os excessos do velho senhor de 

engenho do Angical. A era da escravidão...‖ (NETO, 2011, p. 151), mas que agora reconhece 

nos pretos velhos que visitam os Templos do Vale do Amanhecer ―espíritos elevados‖. 

Historicamente as religiões de raiz africana são ―executoras‖ de uma dívida que o País possui, 

material e historicamente, a respeito da exclusão de negros e indígenas, legado que foi 

transmitido via Umbanda ao Vale do Amanhecer. Quando elas permitem as manifestações de 

espíritos que foram pessoas excluídas, abrem uma porta de diálogo com o passado desumano. 

Os médiuns do Vale, ao se colocarem como reencarnações de senhores de engenho, capitães 

do mato e capatazes, dão voz a esses esquecidos da História. Integrados ao ―panteão‖ 

espiritual, os negros, indígenas, caboclos, escravizados e perseguidos são assumidos pelos 

adeptos como espíritos de luz, pois foram purificados pelo sofrimento terreno. 

                                                 
50  É preciso fazer uma ressalva importante a respeito do Kardecismo, que, em movimento oposto, procura a 

todo custo distanciar-se das religiões africanas e sobretudo da Umbanda, que o tem como matriz. Fica muito 

claro o distanciamento à medida que se percebe nos círculos cúlticos da religião de Kardec no Brasil a quase 

total ausência de manifestações mediúnicas de tipos sociais como ex-escravizados, indígenas e demais excluídos 

como a prostituta (Pomba Gira), o malandro/desempregado (Exu, Zé Pelintra), o idoso (Preto Velho), a mulher 

negra idosa (a triplamente excluída Vovó), assim como curumins etc. Quando se lê um dos textos fundantes do 

kardecismo, o livro de Edgar Armond, Os exilados da Capela (que é também fonte da narrativa cosmológica do 

Vale do Amanhecer), como outras obras espíritas, fica nítida esta preocupação em se distanciar de tudo o que 

seja o que os kardecistas denominam como ―baixo espiritismo‖: manifestações cúlticas e culturais africanas. 
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Figura 36: Pai Zé Pedro das Águas 
Fonte: http://exiliodojaguar.blogspot.com.br 

Figura 37: Pai Joaquim de Enoque 
Fonte: http://mestrejorgeluis.blogspot.com.br 

 

Poderíamos dizer que este movimento representa uma circulação social, já que as vozes 

abafadas dos oprimidos ressoam agora, séculos após. Contudo, esse movimento é um 

fenômeno mais complexo que isto, já que tenta conciliar dentro de uma história espiritual um 

evento perturbador (a escravidão), agora ressignificado pelos excluídos como evento fundante. 

A influência da Umbanda no Vale do Amanhecer é clara, embora nem Tia Neiva ou 

Mário Sassi tenham assumido publicamente tal proximidade. Pelo contrário, até hoje persiste 

no movimento certa recusa a essa ligação que fica evidente, por exemplo, nos nomes das 

principais entidades espirituais da Doutrina, a começar pela hierofania de Pai Seta Branca, 

prolongando-se pelos caboclos, índios, pretos velhos etc. Religião estigmatizada, a Umbanda 

surgiu na década de 1920 no Rio de Janeiro a partir do sincretismo entre o Candomblé, o 

Catolicismo e o Kardecismo. Apegada a alguns ritos indígenas e africanos, utilizando 

estereótipos cristãos e baseada na crença da reencarnação, esta expressão religiosa foi 

rapidamente saindo dos círculos étnicos e estendendo-se a outros segmentos da sociedade, 

inclusive a outras classes sociais, como a classe média. Ela se apresentava como um ethos 

religioso que acolhia elementos culturais nacionais, como os caboclos e pretos velhos, 

espíritos dos índios e escravizados. Essa religião incorporou aos ritos culturais a preocupação 

com o assistencialismo (caridade), que também havia sido assumida pelo espiritismo 

kardecista. Retirou o caráter iniciático e secreto do candomblé e copiou o calendário litúrgico 

católico no qual eram representados os deuses sob as roupagens de santos, e, diferentemente 
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do kardecismo, recusou uma visão darwiniana do mundo espiritual, limitando-se à 

comunicação entre os vivos e os guias; estes eram apresentados sob as aparências de pessoas 

simples que teriam tido uma vida terrena: boiadeiros, marinheiros, pretos velhos, caboclos, 

crianças, mulheres, mas também o malandro, a prostituta, o imoral etc. Mais que um 

revestimento cultural, o que a Umbanda acabou realizando ao associar esses personagens, 

entendidos como abjetos para uma sociedade marcada pela exclusão (DRAVET & CASTRO, 

2014
51

), foi dar visibilidade para tipos sociais já estigmatizados em vida, mas que ao menos 

na religião encontrariam dignidade e uma possível redenção post mortem. Tomando os 

preceitos da semiótica de extração russa, seria uma vocalização do texto social (BAKTHIN, 

2000) que reabilitaria, numa dimensão mais nobre porquanto espiritual, as pessoas que foram 

marginalizadas e injustiçadas em vida, mas que agora, falando do além, podem revelar sua 

humanidade negada. Dar visibilidade a essas personagens depreciadas pela assim chamada 

boa sociedade era, por certo, uma transgressão da moral e dos bons costumes
52

. 

  

Figura 38: Ministro Ypuena 

Fonte: http://exiliodojaguar.blogspot.com.br 

Figura 39: Cacique Pena Branca 
Fonte: http://ministroabazo.blogspot.com.br 

                                                 
51 Dravet e Castro analisaram no imaginário coletivo brasileiro as ―figuras do mal‖ que possuem acento 

religioso abordando, em sua pesquisa, os filmes ―Madame Satã‖, ―Cidade de Deus‖ e ―Cafundó‖ para entender 

como se dá a conceituação do mal ligado a figuras entendidas como ―lixo social‖. Utilizaram para isso o conceito 

de circulação. Muitos tipos sociais que a sociedade convencional tenta ignorar ou relegar a uma existência semi-

invisível, o cinema brasileiro traz à tona em um movimento de mostrar o que se tenta esconder. Os autores 

elencam algumas das principais "aquisições" do imaginário do mal que os colonizadores introduziram a partir de 

uma mistura de elementos africanos e europeus, como a estória de Maria Padilha, por exemplo. Após a análise 

de aspectos próprios de cada um dos filmes escolhidos, os autores elencam uma série de características que, 

rejeitadas pela sociedade moral, são elementos importantes para esses refugos sociais: a magia, a alegria, o riso, 

a liberalidade e até os prazeres lícitos ou ilícitos, o que vai de encontro à ótica bakthiniana. 

52  Mesmo a devoção católica de Nossa Sra. Aparecida, surgida ainda no século 17, era tida como ―religião de 

caboclos‖, tanto pela forma negra da imagem, quanto pelas pessoas simples que a veneravam; apesar da rejeição 

à santa negra, seu culto ganhou alguma legitimidade após a princesa imperial reconhecê-lo como legítimo. 
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Se isso é perceptível na vida real, com a exclusão ou indiferença contra pobres, negros e 

mestiços, Dravet e Castro mostraram que no cinema isso é mostrado com o acréscimo do 

elemento religioso, igualmente marginalizado (e aqui pode-se compreender porque a 

preocupação dos fundadores em não assumir claramente a herança umbandista, associada a 

feitiçaria, magia negra etc). A título de ilustração, Dravet e Castro retomam os passos de Exu 

e Pombagira, que trazem à tona a síntese da exclusão racial, social e religiosa, pois os dois 

personagens da religiosidade afro-brasileira são a personificação dos elementos sociais mais 

excluídos: o jovem pobre identificado como malandro e a mulher prostituída, ambos negros. 

Silenciados desde o início do projeto colonial ibérico, assim como na construção de Brasília, 

os excluídos acabam retornando em novas formas, em outras situações. Mesmo assim, cada 

retorno que os indesejáveis fazem já é aguardado por um lugar determinado na arquitetura 

social brasileira, afinal, a sociedade constituiu-se sobre a lógica dicotômica do bem contra o 

mal. Nessa linha, Michel Foucault identificou nos mecanismos de dominação o elemento do 

estigma aplicado aos corpos: 

E é por isto precisamente que em cada momento da história a 

dominação se fixa em um ritual; ela impõe obrigações e direitos; ela 

constitui cuidadosos procedimentos. Ela estabelece marcas, grava 

lembranças nas coisas e até nos corpos; ela se torna responsável pelas 

dívidas. Universo de regras que não é destinado a adoçar, mas ao 

contrário a satisfazer a violência (FOUCAULT, 1993, p. 17). 
 

O corpo enquanto sede da subjetividade e da identidade, determina o lugar social que a 

pessoa terá em sua vida, pois do corpo – e, por extensão, do gênero – não se pode fugir. Mas a 

estratégia de dominação não se restringe à corporeidade e à sexualidade. Historicamente ela 

atuou sobre a cultura material e imaterial das pessoas escravizadas e marginalizadas, 

sobretudo sobre o universo potencialmente perigoso da religiosidade. O catolicismo mágico 

ibérico (MENDONÇA, 2008, p. 138) contribuiu com a dominação ao associar diversos 

elementos votivos africanos a figurações maléficas, acrescentando à cultura religiosa popular 

o medo dos feitiços, bruxarias, ―trabalhos‖ e toda uma formulação do mal identificada com as 

práticas ancestrais africanas, o que funcionou (e funciona) como um eficiente mecanismo de 

fiscalização. Ainda segundo Foucault, 

Por dominação eu não entendo o fato de uma dominação global de um 

sobre os outros, ou de um grupo sobre outro, mas as múltiplas formas 

de dominação que podem se exercer na sociedade. Portanto, não o rei 

em sua posição central, mas os súditos em suas relações recíprocas: 

não a soberania em seu edifício único, mas as múltiplas sujeições que 

existem e funcionam no interior do corpo social (FOUCAULT, 1993, 

p. 102). 
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Contraditoriamente, nessa relação, é a violência simbólica que sustenta a ordem, de 

acordo com a compreensão bourdieusiana, que alia 

(...) o conhecimento da organização interna do campo simbólico – 

cuja eficácia reside justamente na possibilidade de ordenar o mundo 

natural e social através de discursos, mensagens e representações, que 

não passam de alegorias que simulam a estrutura real de relações 

sociais – a uma percepção de sua função ideológica e política e 

legitimar uma ordem arbitrária em que se funda o sistema de 

dominação vigente (MICELI in BOURDIEU, 2007, p. XIV). 
 

É possível pensar que as periferias cumprem no imaginário e senso comum da boa 

sociedade, ideologicamente, um papel catalizador das contradições evidentes de si mesma. 

Sempre a nível de imaginário, as massas periféricas podem ser culpabilizadas pelas desordens 

na cidade e no País, eclipsando eventuais inconsistências do poder público e da administração. 

De certo modo a existência da miséria mais abjeta anestesia a consciência social comum que, 

olhando para os indesejados que moram nos lixões, esquece-se das urgências da estrutura 

social. Partindo da argumentação da autoridade, que é a produtora de capital simbólico de um 

determinado grupo, um dado enunciado pode ser convertido em palavras de ordem sobre uma 

determinada situação, pessoa ou grupos, transformando a relação entre os sujeitos em relações 

de força. No Vale do Amanhecer o capital simbólico da cultura foi colocado muitas vezes na 

contramão das relações de poder contrárias, como quando valoriza a herança afro-indígena, 

ressalta a importância das mulheres e não faz distinção entre corpos negros ou brancos. 

 

Figura 40: A Herança afro-indígena-europeia valorizada nas Sete Princesas do Vale do Amanhecer. 

Fonte: http://www.aspirantevalelasaro.com.br 

 

http://www.aspirantevalelasaro.com.br/
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A autobiografia de Tia Neiva, Minha vida, meus amores (1985), revela mais alguns 

aspectos pontuais sobre a questão, razão pela qual não a analisamos junto das outras 

narrativas literárias do Vale do Amanhecer. Pode-se dizer que esta ―autobiografia‖ tenha sido 

escrita a quatro mãos, pois surgiu da organização de Mário Sassi a partir dos diversos diários 

inacabados de Tia Neiva. O Trino Tumuchy organizou harmonicamente os relatos das 

dezenas de cadernos manuscritos e certamente deu ao texto a elegância que lhe é própria. No 

entanto, há sempre coisas não ditas, apenas sugeridas. Uma primeira leitura nos revelou 

alguns desses ―lapsos‖ intencionais que não constam nas outras muitas biografias que 

surgiram sobre Neiva. Aqui aparecem alguns aspectos determinantes para entender a vida da 

fundadora e para uma compreensão do processo do nascimento do Vale do Amanhecer. 

O relato inicial dá conta da vida de Tia Neiva muitos anos antes de iniciar sua missão 

como médium. Era casada há poucos anos e mãe de dois casais de crianças pequenas. 

Segundo ela mesma narra em suas biografias, era voluntariosa e não quis se casar de novo, 

preferindo tornar-se empresária no ramo da fotografia, algo considerado diferente em meados 

do século 20, como ela também frisa. Não tendo sucesso, encerrou a ―Foto Neiva‖ e investiu o 

valor na compra de um caminhão, com o qual habilitou-se e passou a trabalhar no contexto da 

construção de Brasília. Viveu vida ―nômade‖, segundo ela, até que começou a ter suas visões 

e audições do ―outro mundo‖. Não faremos aqui todo o percurso biográfico de Tia Neiva, pois 

isso já foi feito em outro momento. O que nos interessa é apenas pontuar algumas ―lacunas‖ 

que nos oferecem luzes sobre o fenômeno que ela criou. Uma delas é a de sua filiação 

religiosa. Embora muitas vezes ela inclua todas as religiões no mesmo rol de bondade e 

progresso necessários ao gênero humano, em diversos momentos ela censura, quase de forma 

imperceptível, manifestações e elementos próprios da matriz africana. Tia Neiva definia-se 

como ―católica apostólica romana‖ antes de receber sua missão, mas em um momento, ele 

menciona que espíritas kardecistas queriam convencê-la a deixar de ser umbandista, isso logo 

no início de sua mediunidade (SASSI, 1985, p. 103). É possível perceber que Tia Neiva, 

inicialmente, enfrentava conflitos pessoais por continuar afirmando sua identidade católica, o 

que é reforçado por algumas passagens (sempre segundo o que ela conta ser o início de suas 

visões) nas quais as pessoas a ofendem chamando-a de bruxa, macumbeira etc. Ao mesmo 

tempo, é possível perceber que ela teve algum trânsito nunca assumido em círculos 

umbandistas. Porque isso é importante? Porque pode-se inferir que a cosmovisão que Neiva 

criou depois não nasceu, evidentemente, do vazio, mas de uma experiência prévia no ―baixo 
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espiritismo‖
53

 (isto é, Umbanda e Candomblé) sempre negada em suas biografias, mas 

afirmada nas entrelinhas, como nos seguintes excertos: 

A maneira casual e simples de Neiva dizer: ―Vou pedir a Deus pelo 

senhor...‖ ou, então, ―Pode deixar que eu vou fazer um trabalho e as 

coisas vão melhorar!‖, desarmam a pessoa de tal forma que seu 

problema já começa a ser resolvido no momento da entrevista (SASSI, 

1990, p. 4, grifos nossos). 
 

A expressão ―vou fazer um trabalho‖ é alheia ao kardecismo, mas muito própria das 

religiões afro-brasileiras, o que é revelador. De fato, Tia Neiva, fiel a uma iniciação espírita 

por meio da Umbanda e apegada ao universo desta religião, procura defender a visão 

cosmológica do mundo espiritual por esse prisma, reagindo quando o kardecismo proclama 

uma legitimidade maior ou procura desqualificar a Umbanda como ―baixo espiritismo‖. Neiva 

reage a essa depreciação kardecista nomeando as entidades espirituais com palavras que 

procedem ou se assemelham a vocábulos afro-indígenas; vai mesmo além quando descobre o 

nome do lado mais evoluído de Capela: 

Ali, Natachan, é o mundo dos que se preparam para a grande obra de 

Deus na Terra. Em breve você vai conhecê-lo melhor. Esse mundo, 

esse planeta que você está vendo, é dividido em quatro partes, quatro 

mundos diferentes. Uma dessas partes chama-se Umbanda, cujo 

significado é ―banda de Deus‖, ou ―lado de Deus‖. Ela é a parte pura 

do planeta. A outra parte chama-se Capela, que também significa 

―última espera‖ ou ―guarnição do nicho de Deus‖. Em Capela vivem 

os seres que vocês, na Terra, chamam de Cavaleiros de Oxóssi. Esses 

seres têm importante função nos planos de Deus em relação à Terra. 

Eles são seres físicos, mas, tanto na Terra como no lugar em que você 

se acha agora, eles se apresentam desmaterializados (SASSI, 1990, p. 

8-9, grifos nossos). 

 

Aqui uma marca da raiz umbandista de Neiva se revela de forma poética: Umbanda é a 

―banda‖ ou ―lado de Deus‖. A palavra que em língua Banta quer dizer curandeiro assumiu no 

Brasil um sentido pejorativo, equiparado ao de ―macumba‖ (do Quimbundo, significando um 

instrumento semelhante ao reco-reco, cuja transliteração seria ―soar assustadoramente‖); as 

suas palavras assumiram o significado de feitiçaria, bruxaria, magia negra etc. A nomeação do 

orixá Oxóssi é dada aos seres de luz que habitam a porção mais evoluída daquele mundo. 

A relação de Tia Neiva com a figura de Mãe Neném revela a tensão surgida no embate 

de práticas e ideias diferentes, isto é, da Umbanda-Candomblé e do Kardecismo. Mãe Neném 

contribuiu com a pouca doutrinação e iniciação que Tia Neiva teve no espiritismo, segundo a 
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 O termo ―baixo espiritismo‖ é uma expressão preconceituosa criada pelo espiritismo de origem europeia para 

designar as outras expressões religiosas centradas no contato com os falecidos. Tia Neiva e Mário Sassi, 

provavelmente por pressão social, também utilizaram diversas vezes o termo, sendo que Tia Neiva, de clara 

conformação afro-espírita, negava a legitimidade de ―macumbeiros‖ e ―feiticeiros‖. 
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própria Neiva (SASSI, 1990, p. 12). Neiva aparentava ter uma raiz umbandista e com Mãe 

Neném, que pertencia à Federação Espírita Brasileira, ela aderiu aos postulados mais gerais 

do kardecismo, tendo, porém, sempre muita reserva com relação a ele, enquanto se colocava 

como uma pessoa que não tinha necessidade de aprender doutrinas (SASSI, 1990, p. 6). 

A maior dificuldade de Mãe Neném comigo era minha rebeldia a 

qualquer disciplina. Eu era uma simples motorista de caminhão e, na 

maior parte da vida, eu sempre fora independente economicamente e 

possuía meus próprios caminhões. Como viúva e mãe de quatro filhos, 

tinha o duplo papel de pai e mãe, e isso me levou ao hábito de tomar 

sozinha minhas decisões. Com a abertura da minha mediunidade e o 

total desconhecimento do Espiritismo, fiquei na dependência das 

pessoas que me cercavam, e Mãe Neném foi providencial. 

Embora não fosse uma pessoa de muita escolaridade, Mãe Neném lia 

muito, principalmente as obras de Chico Xavier. Com isso, era 

considerada a maior autoridade doutrinária no nosso meio de gente 

simples. Ela também vivia independentemente e, sendo mais idosa, 

assumiu a maternidade de minha vida mediúnica. Daí o apelido 

surgido naturalmente de ―mãe‖, em parte, também, devido à 

autoridade natural que ela possuía (SASSI, 1990, p 7-8). 

 

Se há indícios de uma possível dificuldade pessoal entre Neiva e Mãe Neném, ficam 

evidentes as dificuldades de Neiva com o movimento kardecista ―via‖ Chico Xavier‖. Mãe 

Neném encontra dificuldades em aceitar certas entidades (negras, caboclas e ―extraterrestres‖) 

que incorporam ou se apresentam a Neiva. Na seguinte fala, que é de Mário Sassi, há uma 

―demarcação de fronteiras‖ diante do kardecismo, podemos perceber uma discreta busca pela 

legitimidade diante da matriz kardecista: 

Aqui seremos os porta-vozes do Espírito da Verdade, que tão alto 

falou através de Kardec. Não advogamos exclusivismo, nem julgamos 

ser os únicos portadores das mensagens celestiais. Apenas 

proclamamos nossa autenticidade espiritual, nossa dedicação integral 

à ajuda aos nossos semelhantes e a ausência de qualquer interesse, seja 

pecuniário ou doutrinário (SASSI, 1990, p.10). 

 

O livro Minha vida, meus amores relata ainda um elemento de importância direta no 

surgimento do Vale do Amanhecer como doutrina separada da antiga União Espiritualista 

Seta Branca, que era dirigida pela kardecista Mãe Neném auxiliada por um grupo de jovens 

médiuns entre os quais a ―Irmã‖ Neiva (que nunca quis para si o vocativo de ―Mãe‖). Pelos 

relatos filtrados por Sassi percebemos um conflito entre as duas pois Mãe Neném quer fazer 

Neiva parar de dar voz a espíritos exóticos, estranhos ao panteão de Kardec, como pretos-

velhos, mamães baianas, marinheiros; até com exús e pombagiras Neiva fala, para desespero 

de Neném. Preocupada, a diretora da UESB vai até mesmo falar com ninguém menos que 

Chico Xavier, que recomenda que Neiva estude mais. Isso causa o princípio da ruptura, pois a 
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jovem médium não se encaixa no que ela chama de visão estreita do espiritismo, chegando 

mesmo a dizer que todos agiam ali ―como se Alan Kardec fosse vivo e segurasse toda a 

evolução do mundo dos espíritos‖ (SASSI, 1985, p. 45). Para piorar a situação, Neiva recebe 

frequentemente mensagens de Pai Zé Pedro e de Pai João de Enoque. Dois espíritos da 

Umbanda ali em um centro da FEB! Pretos velhos! Data deste período (cerca de 1956) uma 

mensagem de Pai João dizendo que passaria a visitá-la o Espírito do Grande Cacique 

Tupinambás, depois reconhecido como o Mentor da UESB: Cacique da Seta Branca (―Seta 

Branca‖ ou ―Flecha Branca‖, aliás, são nomes muito comuns em círculos umbandistas). Mas 

tudo se complica um pouco mais quando Neiva passa a falar com extraterrestres (um dia ela 

vê um homenzinho verde na enfermaria!), a andar de discos voadores e a se encontrar com um 

monge tibetano em plena Cordilheira do Himalaia! Completamente fora do cânon kardecista. 

Tudo isso foi determinante para que o ambiente da UESB ficasse difícil de ser compartilhado 

pelas duas médiuns. Assim, o nascimento do Vale do Amanhecer tem, como motivação, uma 

visão mais inclusiva (ou alternativa) da religiosidade que as próprias pessoas atendidas por 

Neiva possuíam. Fato revelador de todo este processo é a ―troca‖ de mentora que Neiva faz ao 

substituir a branca e kardecista Mãe Neném por outra ―mãe‖ no mundo espiritual: Mãe Yara, 

figura híbrida da cultura indígena e reverenciada nos círculos afro-espíritas. Depois Mãe Yara 

será substituída na predileção de Neiva por Mãe Tildes, preta-velha, a ―alma-gêmea‖ de Pai 

João, que na verdade foi o primeiro mentor de Neiva. A última ―troca‖, que será definitiva 

ocorrerá com a figura de Pai Seta Branca (a sucessão de mentores que Neiva teve da seguinte 

forma: Pai João; Mãe Tildes; Mãe Yara; Mestre Humahã; Pai Seta Branca). O que está por 

trás de cada troca são suposições que merecem ser analisadas mais detidamente e que estão 

relacionadas a questões de conflitos raciais, pois alguns mentores simplesmente não foram 

aceitos nos círculos kardecistas até hoje por serem do ―baixo espiritismo‖ e também por 

serem espíritos ―de cor‖, mais identificados com a grande maioria do povo brasileiro. É 

possível que Neiva tenha percebido esta assimetria e tenha criado no Vale do Amanhecer uma 

resistência a esta concepção eurocêntrica. 

Como mencionado anteriormente, a perseguição às correntes afros ocorrem 

principalmente pelo lugar social que seus adeptos historicamente ocuparam na sociedade. Isso 

se torna claro quando outros grupos religiosos como as wicca ou outros cultos neopagãos 

recém-chegados ao cenário brasileiro, via classe média, não são estigmatizados. Percebe-se 

que a relação que historicamente foi estabelecida entre europeus e africanos ou indígenas no 

Brasil, de dominação, permanece com desdobramentos ainda hoje presentes na cultura e 

mentalidade da sociedade. No esforço de dar à dominação uma dimensão total, diversos 
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aspectos do ethos afro-indígena foram, como seus portadores, tachados como ―inferiores‖. A 

nível cultural, as expressões – tanto materiais quanto imateriais – foram consideradas como 

patrimônio desimportante, impuro, incivilizado e por isso, passível de ser desmobilizado ou 

suprimido. Inclui-se aqui de forma destacada toda a perseguição institucionalizada que se 

abateu sobre as formas religiosas afro-brasileiras, vítimas de violência simbólica, conforme a 

conceituação de Pierre Bourdieu: 

[...] não basta notar que as relações de comunicação são, de modo 

inseparável, sempre, relações de poder que dependem, na forma e no 

conteúdo, do poder material ou simbólico acumulado pelos agentes 

(ou pelas instituições) envolvidos nessas relações e que, como o dom 

ou o potlatch, podem permitir acumular poder simbólico. É enquanto 

instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 

conhecimento que os ―sistemas simbólicos‖ cumprem a sua função 

política de instrumentos de imposição ou de legitimação da 

dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma classe 

sobre outra (violência simbólica) dando o reforço da sua própria força 

às relações de força que as fundamentam e contribuindo assim, 

segundo a expressão de Weber, para a ―domesticação dos dominados‖ 

(BOURDIEU, 1989, p. 11). 
 

Por este viés, pode-se perceber que a perseguição religiosa dirigida contra grupos 

minoritários de matriz afro, é expressão da violência simbólica que procura ―domesticar os 

dominados‖. Embora o pensamento de Bourdieu expresso acima não contemple a ―revolta dos 

dominados‖, há muitas formas de recusa a essa dominação; mesmo que essa recusa seja feita 

de modo silencioso, isso já revela uma ruptura que tem muito de revolução. Ao propiciar aos 

excluídos da cultura, religião e sociedade que se manifestem em sua completude, 

religiosidades como a Umbanda ou o Vale do Amanhecer assumem uma atitude de resistência 

à violência simbólica e também recusam o papel de dominados. 

 

 

CONSIDERAÇÕES INTERMEDIÁRIAS 

 

Os novos movimentos religiosos são assim chamados, evidentemente, pelo fato de 

serem entendidos sempre em relação aos antigos movimentos, dos quais, sob diversos 

aspectos, são uma espécie de continuidade, mesmo que essa continuidade ocorra em níveis 

conceituais elementares. No Brasil, cujo mundo religioso das matrizes africana, indígena e 

europeia impregnam a cultura popular com um catolicismo mágico (mesmo que não seja 

reconhecido ou até negado), movimentos como o Vale do Amanhecer e os pentecostalismos 

católico e protestante são ―premiados‖, conforme Moreira, para quem ―nenhuma sociedade 

sobrevive sem um mínimo de fio condutor que a ligue a seu passado‖ (MOREIRA, 2008, p. 
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77). Por outro lado também é verdade que o passado pode ser um peso, especialmente 

passados tão ―extensos‖ como o do catolicismo, que não apenas é pré-moderno, mas assenta-

se sobre tradições da Idade Antiga. Deriva do peso de tão longa tradição certa perda de 

flexibilidade das estruturas, como vimos no caso da mudança cosmológica operada no 

Renascimento e que mais de cinco séculos depois ainda não foi integrada à cosmovisão cristã 

popular. Ou seja, há uma perda da capacidade de comunicação entre religião e sociedade. 

Basta lembrar como a sociedade de fora das Igrejas olha para algumas de suas 

narrativas religiosas fundantes, com desconfiança ou incredulidade. Os novos movimentos 

religiosos procuram ser sensíveis a esta questão quando estabelecem suas narrativas segundo 

a lógica da pós-modernidade. No caso do Vale do Amanhecer vemos isso no relato da gênese 

da Humanidade, que procura se utilizar de elementos ―científicos‖. Tomemos como exemplo 

a narrativa bíblica das origens e a narrativa da gênese do Amanhecer e a forma como elas são 

percebidas por pessoas sem maiores vínculos religiosos. A primeira narrativa, que é uma 

antiga sobreposição mitológica de diferentes civilizações, não parece formar um todo 

harmônico à primeira vista: o espaço é criado, mas o tempo já existe; o homem é feito de 

barro, mas a mulher é ―emprestada‖ dele; a Divindade parece agir com ―improbidade 

administrativa‖ ao permitir que o casal tenha acesso à árvore da vida, mas que é nociva; a 

criatura serpente, além de falar, engana o casal primordial, que é expulso, mas a serpente não; 

sem mencionar como, os filhos de Adão e Eva casam-se com outras mulheres etc. É evidente 

que esta percepção desconfiada ocorre a partir de uma leitura direta. Na sociedade tecnológica 

do século 21 uma narrativa metafórica como a da Bíblia pode correr o risco de não ser 

percebida em toda a sua riqueza, como acontece até mesmo em círculos cristãos que a 

entendem de forma restrita.  

A narrativa do Vale do Amanhecer, por outro lado, é percebida como acontecendo em 

um tempo e espaço primordiais determinados: há cerca de trinta mil anos no Planeta Capela, 

situado na Constelação do Cocheiro e entendido como o berço da Humanidade, de onde um 

grupo de espíritos foi obrigado a passar por um período de evolução moral na Terra (onde 

tiveram seus corpos físicos plasmados por engenheiros espaciais) até poderem retornar. 

Embora seja evidente que esta narrativa retoma aspectos consagrados da alegoria bíblica (o 

Jardim, a criação, a queda, a redenção etc.), para um observador ―leigo‖ que não perceberá a 

semelhança, esta narrativa não poderá ser também classificada como mitológica no sentido 

estrito. Há grandes chances de ser recebida como ―mais coerente‖ que a metáfora do Éden (ao 

mesmo tempo em que pode associar perícopes como Dt. 4, 19 a civilizações extraterrestres). 

À cosmovisão do Vale são associados elementos como viagens espaciais, planetas 



 

 

 

131 

habitados, combates estelares, evolucionismo espiritual, comunicação com o além, descrição 

da vida após a morte, dentre outros, que se agregaram ao enredo mítico como reação a 

eventos contemporâneos à sua formação: era espacial, descobertas astronômicas, Guerra Fria, 

literatura e também cinema. Percepções próprias da ciência abundam nos escritos doutrinários 

e até mesmo os adeptos mais modestos associam a percepção de que a Humanidade habita o 

planeta de um sistema solar na periferia de uma dos bilhões de galáxias. O que havia criado 

um distanciamento entre religião (ao menos enquanto discurso fundante da natureza) e a 

ciência quanto à enunciação da realidade, foi incorporado de forma afirmativa. Restrito às 

antigas cosmovisões, o cristianismo muitas vezes retirou-se de diversos campos do 

conhecimento, levando a religião a ser associada a mitologias ou alegorias.  

Seria a construção da primeira religião tecnológica e cosmológica? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Longe de ter esgotado o objeto, que por sua natureza prolixa e universalista permite 

múltiplas abordagens, os temas aqui tratados comportam pesquisas mais aprofundadas. 

Incluem-se aí as considerações que tecemos em torno deste objeto, que não são conclusivas, e 

por isso podem ser revisitadas e aprofundadas. 

As narrativas textuais e visuais do Vale do Amanhecer são por nós lidas no contexto do 

surgimento da nova cosmologia na década de 1920 e do surgimento da cidade de Brasília, 

evento que aponta para duas direções temporais: o passado e o futuro. Passado porque, em 

parte, a capital fazia parte de um velho sonho nacional acalentado desde a época do Brasil 

Colônia e ligado ao ideal de uma nação independente. Futuro pelas esperanças concentradas 

nela. Será da tensão entre um passado que os brasileiros queriam superar – sobretudo os 

candangos – e um futuro que prometia uma vida mais digna, que as narrativas religiosas do 

Vale do Amanhecer vão reler a História: os jaguares, explicava Tia Neiva em suas narrativas, 

hoje eram operários em canteiros de obra e serviçais, mas em outras épocas foram 

imperadores, rainhas, guerreiros, príncipes, princesas, rainhas, magos. Mas não para por aí, 

como mostra a saga de Tiãozinho: o futuro dos que sofrem hoje está nas estrelas amanhã. É na 

visualidade das narrativas visuais e literárias construídas pelo Vale do Amanhecer que se 

percebe a tensão entre promessa e realidade. O não cumprido, representado pela Brasília que 

se esquece dos brasileiros e das brasileiras, cria ou favorece as condições para que a espera 

seja iniciada. Em termos políticos, muitos dos discursos místicos do Planalto Central são 

também críticas que podem ser feitas à mentalidade e ao sistema político brasileiro. A Nova 

Capital mobilizou esforços de grandes dimensões e talvez tenha sido a principal realização 

coletiva do País no século 20, pois alterou não apenas a geografia ou o centro administrativo, 

mas sobretudo o imaginário nacional. A cidade monumental do Planalto será desde o primeiro 

momento a grande interlocutora com a cidade sagrada do Vale. É num esforço por recontar 

um mundo perdido e ao mesmo tempo consolar os que se sentiram excluídos ou exilados 

existencial e geograficamente, que as cosmologias ocupam espaços vazios de sentido e 

horizontes de sentido vazios de esperança. Esta obra, como toda a narrativa do Vale do 

Amanhecer, deve ser entendida nesta relação. Juscelino Kubitschek foi mais um dos estadistas 

que se envolveu com o projeto da nova capital, mas não foi o criador da ideia. Antes dele 
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houve longa e articulada elaboração nesse sentido. Mesmo assim foi esse presidente que 

entrou no imaginário da construção de Brasília, formando uma tríade cujo destaque é a figura 

do arquiteto Oscar Niemeyer secundado pelo urbanista Lúcio Costa. Evidentemente foi a 

conjugação de muitos talentos, representados pelos três personagens, que viabilizou o projeto, 

mas uma inquietação paira nos céus do Planalto Central e se refere às camadas arqueológicas 

de uma história por vezes invisível. Essa história invisível é a história das pessoas que 

―colocaram a mão na massa‖ e depois foram varridas para as cidades destroços, ou, como se 

diz pomposamente, cidades satélites. História tornada invisível, tanto de quem foi varrido do 

mapa quando das desapropriações, quanto de quem foi varrido para debaixo do tapete após as 

construções. Há no esquecimento intencional um questionamento que sempre irá acompanhar 

Brasília como uma sombra. Embora a cidade possa ser considerada, vista e sentida como fria, 

artificial, sem calor humano por visitantes, é sempre válida a recordação de que ela foi 

projetada justamente para manter tal distanciamento, para estar distante do seu povo e de suas 

pressões; o Plano Piloto não é para o povo, isto é um fato. O questionamento é outro: porque, 

tendo sido erguida em questão de meses o gênio construtivo e empreendedor brasileiro nunca 

deu uma resposta satisfatória nessas várias décadas passadas às cidades satélites (muitas delas 

verdadeiros amontoados humanos)? Cidade vitrine, parece determinada a provar algo para o 

mundo (estrangeiro, sobretudo), do que ser algo para sua gente etc. Nem urbs, nem civitas, 

embora talvez cidade utópica e Terra Prometida. Se Brasília é sempre apontada como uma 

mudança paradigmática na história brasileira, isso ainda está para acontecer e a mentalidade 

da casa-grande e senzala ainda é determinante. 

O cinema é uma peça importante naquela construção de mundo. Ele traz ao sertanejo, 

operário e candango não apenas divertimento, mas novas possibilidades de composição da 

realidade em um enredo que harmonizasse a promessa frustrada (que foi Brasília) com as 

esperanças novamente adiadas. O cinema possibilitou o nascimento de uma razão e o 

desenvolvimento de uma nova linguagem que abrangessem a realidade semi-imaginária 

humana. É o que Tia Neiva e Mário Sassi fazem ao enunciarem um outro mundo possível a 

partir da experiência cinematográfica. Essa narrativa não é mera transposição do cinema, pois 

está carregada de sentidos próprios do contexto sociocultural em que se situam os ouvintes do 

Vale do Amanhecer; sobretudo ela tem uma mensagem a eles. Ao olhar as pinturas de Vilela 

destacadas aqui, é percebida a semelhança da trajetória dos personagens Tiãozinho e 

Justininha com as pessoas que ligaram suas vidas à construção da nova Capital. Tia Neiva fala 

da outra vida de Tiãozinho, mas está falando também da outra vida dos candangos. Os temas 

da cultura visual não podem ser vistos isoladamente, mas devem ser compreendidos no 
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diálogo com outros temas e com outras narrativas, a exemplo de elementos pontuais tratados, 

como o lugar social das etnias indígenas e afro-brasileiras, que são significativos para a 

compreensão das narrativas do Vale do Amanhecer. Mediante da cultura visual estabelece-se 

diante de outras narrativas como a literatura espírita, o cinema de ficção científica e a 

religiosidade popular; é pela cultura visual que são percebidas ligações difíceis de serem 

exprimidas de outros modos. O cinema, como a literatura, informam aos construtores do Vale 

do Amanhecer sobre a nova cosmologia que acabou contribuindo, às narrativas do Vale do 

Amanhecer, firmadas sobre o evento da construção de Brasília e sobre a nova cosmologia 

―superaram‖ até mesmo as narrativas kardecistas que a informaram; viagens intergalácticas e 

interestelares são um avanço com relação às fontes literárias kardecistas, que até meados do 

século 20 ainda eram restritas ao Sistema Solar. Quando os novos movimentos ocupam 

espaços vazios no discurso religioso, eles atendem a questionamentos próprios de sua época e 

obrigam os movimentos antigos e estruturados a dialogarem com as novas propostas. A 

inclusão da nova cosmologia nas narrativas visuais e doutrinárias (como o Vale do 

Amanhecer faz em sua iconografia repleta de elementos da ficção científica) é um recurso 

para melhor situar a temporalidade pós-moderna, que desloca a Humanidade do centro da 

criação e passa a compreender o Universo como uma realidade dinâmica e até mesmo a 

sociedade como estrutura flexível. As estrelas do céu não podem mais apenas bendizer ao 

Senhor, conforme a proposta ―decorativa‖ do livro bíblico de Daniel, mas são requisitadas a 

integrar o imaginário do retorno ao Jardim. 

Desta forma, na construção do fenômeno do Vale do Amanhecer parece ter 

permanecido como essencial a preocupação com um outro mundo possível (não só ao nível 

imaginário), pois é esta a grande mensagem doutrinária que Tia Neiva enfatizou e fez 

representar por meio de narrativas visuais, mas sobretudo pela esperança que a cultura 

cientificista apresentava em poder transformar a vida da Humanidade em uma existência mais 

digna. Tia Neiva sensibilizou-se com a realidade do povo sofrido que cavava a lama para 

sobreviver e quis que de alguma forma esse povo habitasse as estrelas. 
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