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Os Cadernos de Viagem (ora publicados em formato digital) 
tornam acessível ao grande público o resultado de uma pesquisa 
que registra e interpreta, por meio de fotografias, textos e música, 
festas e celebrações enraizadas em um  Brasil profundo, o Brasil 
freqüentado por uma parte do povo brasileiro, pouco conhecida 
pelas populações urbanas.

Baseada em uma abordagem clássica da sociologia da cultura, 
a das regiões culturais, a documentação busca inserir cada festa 
no complexo ecológico que a cerca: a natureza, o trabalho, o 
estilo de vida, a mistura de raças, as crenças.

Os Roteiros propostos – do sertão, da floresta, da costa 
atlântica e das minas - registram manifestações culturais, muitas 
delas em risco de desaparecimento, reveladoras tanto da 
persistência  quanto da  singularidade de cada uma dessas festas 
remanescentes do  mundo rural tradicional. Eles também põem 
em evidência os itinerários que marcaram o território ao longo 
da história, itinerários percorridos por indígenas, africanos e 
europeus, povos portadores de costumes e tradições que aqui se 
mesclaram desde o período colonial. 

Inserindo-se em uma longa  tradição que remonta pelo menos 
ao Romantismo – a busca de um retrato de corpo inteiro do Brasil 

Filhos da Terra: 
Roteiros para adentrar o Brasil profundo

Angélica Madeira

– esses Roteiros trazem uma cartografia do território de norte a 
sul, de leste a oeste, e mostram como essas festas ultrapassam 
as fronteiras geográficas e como são fortemente ancoradas na 
atividade econômica e na religiosidade mestiça, substrato de 
todas essas práticas lúdico-religiosas. Elas também servem como 
substrato para identidades coletivas, quando o grupo, de certa 
forma faz parar o tempo cronológico e instaura o tempo cíclico da 
festa, para afirmar seu pertencimento comunitário,  suas crenças 
compartilhadas.

 Cada festa é uma unidade capaz de concentrar em si mesma 
o todo que a contém: paisagens, cenários, indumentárias, poesia, 
música e dança, tradições seculares, culinárias, devocionais. 
Uma cartografia sensível, rostos severos ou risonhos, faces de um 
Brasil rústico que talvez em breve não exista mais. 

 A câmera subjetiva e empática revela um compromisso ético, na 
aproximação cuidadosa dos grupos fotografados; revela também 
um compromisso estético ao trazer imagens surpreendentes, de 
grande beleza, deixando entrever a ponta de um mistério, a 
força transcendental que anima todas as celebrações tradicionais 
enraizadas na cultura do povo.    
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Uma Doutrina Sagrada
Vale do Amanhecer

por Eraldo Peres
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Ninfas missionárias e famílias caminham ao amanhecer pelas ruas do Vale do Amanhecer, 
durante as celebrações do aniversário da Tia Neiva. 

Os primeiros raios de sol atravessam os coloridos véus e 
os belos vestidos das Ninfas, nas ruas que cruzam a alvorada 
de um importante dia no Vale do Amanhecer, na cidade de 
Planaltina, Distrito Federal.

Esse é o dia de celebrar o aniversário da lendária Tia Neiva, 
matriarca e fundadora da Doutrina do Vale do Amanhecer, um 
encontro de orientações religiosas vindas do Cristianismo, do 
Espiritismo e práticas ancestrais do mundo antigo.

São jovens, senhores cavalheiros e ninfas missionárias que 
em um verdadeiro bailado de cores e formas, tomam as ruas do 
Vale rumo ao morro Salve Deus e do Solar dos Médiuns para 
participarem do Ritual da Estrela Candente. 

Do alto do Morro Salve Deus pode-se observar a imponência 
do local e os espaços físicos reservados para os cerimoniais 
da doutrina. São grupos de Ninfas e Cavalheiros perfilados 
com suas lanças de pontas brilhantes, acompanhadas de mãos 
recheadas de anéis e que carregam rosas para as celebrações 
na Cruz do Caminho.

Como em um fantástico festival de cores, as luzes recortam 
as roupas dos seus membros, que como grupos seguidores, as 
falanges, cruzam os caminhos do Solar dos Médiuns, passando 
pelos locais sagrados até o fim do percurso do Ritual da Estrela 
Candente.

Esse cruzar de pessoas, o vai e vem de jovens e famílias 
perduram por todo o dia quando, ao entardecer, os trabalhos 
prosseguem no Templo Mãe, com as concentrações de energia 
em frente a imagem do Pai Seta Branca.

Localizado a 35 km ao norte de Brasília, a comunidade 
religiosa do Vale do Amanhecer tem um forte apelo milenarista, 
marcada por intenso hibridismo religioso, contendo elementos 
do cristianismo, espiritualismo, misticismo, religiões afro-
brasileiras e antigas crenças egípcias. A comunidade tem mais 
de 600 templos em todo o Brasil e outros países.
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Jovem Ninfa participa de cerimônia iniciática durate Ritual da Estrela Candante no Vale do 
Amanhecer.

Ninfa Missionária ao amanhecer no morro Salve Deus, antes do início das cerimônias 
iniciáticas do Ritual da Estrela Candante no Vale do Amanhecer.
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Arte e Cultura

•	 Caminhos da Reportagem: Brasília Mística, TV Brasil 
http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/brasilia-mistica 

•	 Retratos de fé: Vale do Amanhecer, de Alfredo Alves- TV Brasil 
http://tvbrasil.ebc.com.br/retratosdefe/episodio/vale-do-amanhecer 

•	 Terra de Luz, de  Delvair Montagner e Marcelo Díaz 

https://www.youtube.com/watch?v=MAqUvgQppFw 

Filmes

Hino do Amanhecer
Hino oficial do Vale do Amanhecer,  cantado nas aberturas
e fechamentos de trabalhos e ocasiões solenes.

Sob o céu azul do Amanhecer
Seta Branca de Amor apareceu
Com as ordens do Oriente nos faz ver
A grandeza que Jesus nos concedeu.
Prana-luz aqui resplandeceu

Do Oriente Maior que é de Tapir
Conduzindo as almas tristes para Deus
Neste Templo de esperança e de povir
Salve Deus, Criador,
Do Universo És o Senhor!

A bandeira rósea de Jesus
Nosso símbolo de fé sempre há de ser
Tremulando neste Vale ela traduz
As mensagens que do Astral queremos ter.
Salve Deus, Criador!

Literatura
•	Xamanismo no Vale do Amanhecer, de Carmen Luisa Chaves Cavalcante 
•	Símbolos na Doutrina do Vale do Amanhecer, de Carmem Lúcia Zelaya
•	A Cura no Vale do Amanhecer, de Ana Lúcia Galinkin 
•	Vale do Amanhecer: Inventário Nacional de Referências Culturais, de Deis 

Siqueira, Marcelo Reis, Jairo Zelaya Leite e Rodrigo M. Ramassote 
•	O que é Vale do Amanhecer, de Mário Sassi 
•	Tia Neiva: Autobiografia Missionária, de Neiva Chaves Zelaya 
•	No limiar do III milênio, de Mário Sassi 

http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/brasilia-mistica%20%20
http://tvbrasil.ebc.com.br/retratosdefe/episodio/vale-do-amanhecer
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMAqUvgQppFw%20
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Morro Salve Deus, Vale do Amanhecer

”
 O Vale do Amanhecer tem um programa de trabalho no qual podem 
ser distinguidos dois aspectos fundamentais: o atendimento direto, físico, 
pessoal e, por outro lado, a influência indireta, à distância. No primeiro 
caso estão os Templos físicos que, além do Vale do Amanhecer, já 
existem em MG, GO, PE, AM, entre outros lugares. No segundo caso, 
no que pode ser chamado de “atendimento indireto”, está o acervo de 
quase dois decênios de contínuo atendimento, com milhares de pessoas 
que equilibraram suas vidas nos Templos do Amanhecer, e de obras 
publicadas. Essas pessoas e os livros vão levando uma mensagem de 
esperança e ajudando na formação de idéias e perspectivas do ser 
humano mais coerentes com a realidade, que explicam o Homem para si 
mesmo, despertando-lhe o interesse pela Vida e não para a Morte.

1º Mestre Sol Tumuchy Mário Sassi, 1979
O que é o Vale do Amanhecer 

Solar dos Médiums

”
O conjunto, chamado Solar dos Médiuns, que inclui uma estrela de seis 
pontas – dois triângulos equiláteros cruzados, invertidos – , é a base 
física adequada para a manipulação de energias diversas. Cada detalhe 
ou divisão representa uma linha de força espiritual, todas se reunindo na 
cerimônia final da Estrela Candente. A base dessa manipulação de forças 
é o médium em grau de Mestrado, o qual é desenvolvido e iniciado para 
esse fim. Toda a cerimônia é executada pelos Mestres Sol (Doutrinadores 
e Doutrinadoras) e os Mestres Lua (Aparás positivos e negativos). O 
princípio do ritual, chamado de Consagração, é a concentração. 

1º Mestre Sol Tumuchy Mário Sassi, 1979
O que é o Vale do Amanhecer 
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Membros da doutrina do Vale do Amanhecer participam de cerimônica iniciática do Ritual 
da Estrêla Candente. Família caminha após participação da cerimônica iniciática do Ritual da Estrêla Candente.
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O Amanhecer de uma Nova Era:
“A tribo do velho mundo

de Esparta a Atenas surgiu
com suas heranças de forças

pro Amanhecer transferiu
das planícies macedônicas aqui

pro Brasil Jesus mandou
missionários em muitas linhas

rituais, tudo é amor
nos Templos do Amanhecer.”

(Trecho do Hino Mântrico “Alertai, Missionários!”)

poderes migrantes e trânsitos culturais no Coração 
do Brasil

por Clóvis Brito
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Brasília surgiu de um sonho. Inaugurada em 1960, agrega 
dois mitos fundadores: o da Cidade Utópica e o da Terra Prometida. 
Conforme sublinhou Deis Siqueira (2002), o primeiro, se expressa no 
planejamento urbano e na arquitetura futurista; e o segundo, de perfil 
místico, se referenda nas profecias de Dom Bosco. Ambos respaldam 
o “fenômeno místico-esotérico que designa Brasília como a Capital do 
Terceiro Milênio ou da Nova Era [...]. Na região, há um número cada 
vez maior de pessoas e de grupos que estão tentando construir uma 
nova consciência religiosa ancorada na busca do autoconhecimento e 
do auto-aperfeiçoamento, na construção de uma nova visão, holística, 
do mundo.” (p. 179)

Na verdade, a Capital do Brasil consiste em um importante 
espaço de fluxos que condensa os poderes migrantes, caracterizados 
pela itinerâncias das capitais brasileiras (Salvador, Rio de Janeiro e 
Brasília), aquilo que Barbara Freitag (2009) analisa como capitais 
migrantes, poderes peregrinos e representações nômades. Em leitura 
similar, Angélica Madeira (2002) demonstra o modo como as 
cidades, nas mais diversas épocas, consistem em lugar de misturas, 
confronto de diferenças e trocas culturais, ou seja, em um espaço 
de convergências. Para tanto, destaca como Brasília sintetiza essa 
vocação, não apenas por ser o centro do poder que costura diversos 
lugares, mas “por ser inscrita sobre um espaço vazio, onde não havia 
nenhuma referência cultural prévia. Tradições de todas as partes do 
Brasil foram transplantadas para a cidade–capital”, concluindo que 
paralelos aos “poderes migrantes, chegaram artistas e intelectuais 
que imprimiram na paisagem os valores estéticos e utópicos do 
modernismo e da modernização.” (p. 188)

Pessoas das mais variadas regiões e nacionalidades contribuíram 
para a construção de um espaço marcado pela itinerância, denotando 
como o Coração do Brasil consiste em uma poderosa síntese dos 
fluxos contemporâneos de migração. Da ocupação à Oeste da linha 
demarcatória do Tratado de Tordesilhas no século XVIII, passando 
pelos processos de interiorização do Brasil nos séculos XIX e pela 
Marcha para o Oeste, na primeira metade do século XX, a região é 
marcada pelo trânsito e por representações nômades que culminaram 
com a construção de Brasília e com a transferência da capital para Ninfa Missionária durante cerimônia iniciática do Ritual da Estrêla Candente.
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Trabalho da Tríada na Pirâmide do Amanhecer.

o centro do país. Múltiplos sotaques, raças, saberes e modos de 
expressão se articulam. Muitos desejos, dores e expectativas se 
mesclam, traduzidas no sonho do recomeço. 

Dos motivos para migrar ao sonhos traçados, o Centro-Oeste 
Brasileiro continua marcado por fluxos migratórios e povoado pelo 
imaginário do novo “eldorado”. Por isso, consiste em um espaço 
tensionado, composto por rupturas, constantes reinícios e encontros 
culturais. Talvez, por essa razão, o fenômeno místico-esotérico que 
reconhece o Distrito Federal e seu entorno como um dos sustentáculos 
da Nova Era também contribua para reforçar a ideia de fluxos. 
Território que congregaria as diversas rotas políticas, econômicas 
e culturais e, em meio a esses trânsitos, ressoaria uma vocação 
mística que, por sua vez, também é marcada por trânsitos religiosos 
e novas formas do sagrado: “Não apenas surgiram alguns grupos, 
juntamente com a capital, como é o caso da Cidade Eclética, do 
Vale do Amanhecer, e da Cidade da Fraternidade, mas o número 
continua a crescer, tendo sido criados, transferidos de outros locais ou 
fundados a partir de sonhos e de premonições de pessoas e grupos 
que continuam a chegar, certos de que na região se gesta uma Nova 
Civilização.” (SIQUEIRA, 2002, p. 180)

Essas religiosidades teriam sido criadas em função de 
orientações espirituais que reforçariam a predestinação do Planalto 
Central e o seu papel na implantação de uma Nova Era. Seguindo 
essas crenças, os grupos religiosos surgidos com a nova capital foram 
marcados pelo êxodo e se estabeleceram no Distrito Federal e na 
região do Entorno. O alagoano Oceano de Sá fundou a Fraternidade 
Eclética Espiritualista Universal e a Cidade Eclética em Santo Antônio 
do Descoberto-GO a partir da migração de trezentas famílias do Rio 
de Janeiro. A Cidade Fraternidade foi criada em Alto Paraíso-GO a 
partir da migração de grupos kardecistas de vários estados do Brasil. 
A sergipana Neiva Chaves Zelaya, conhecida como Tia Neiva, 
fundou em Planaltina-DF o Vale do Amanhecer, doutrina espiritualista 
que agregou indivíduos de diversas localidades e elementos de 
várias religiões. Esses grupos traduzem um movimento que constrói 
religiosidades não convencionais e, ao mesmo tempo, são marcados 
por trânsitos: “há uma grande circulação entre os grupos e uma 



Vale do AmanhecerFluxos Contemporâneos de Migração

33|32 |

grande bricolagem (arranjo pessoal do religioso ou espiritualidade 
errante, religiosidade difusa, modelo holístico individual, coexistência 
de paradigmas).” (p. 180-181)

A experiência da Doutrina do Amanhecer é emblemática: 
“Tia Neiva fixou-se em terras do Planalto Central e, ao afirmar se 
deixar instruída por entes sobre-humanos, aos quais denominava de 
mentores, professava ser Brasília um dos sete pontos de irradiação do 
Planeta, a partir dos quais luzes eram emitidas de modo a esclarecer 
as consciências e capacitar os espíritos.” (REIS, 2008, p. 106) Tia 
Neiva, além de migrante, costurava os lugares como fotógrafa e 
caminhoneira. Posteriormente, tornou-se articuladora entre os diversos 
planos materiais e espirituais. Planejou uma cidade a partir de um 
plano piloto inspirado por seus mentores. Situado em Planaltina, 
cidade pioneira que existia antes da construção de Brasília, o Vale 
do Amanhecer consiste em espaço sagrado, materializador das 
orientações espirituais que Tia Neiva teria recebido de suas entidades. 
Traçou uma religiosidade pautada em rituais e em processos 
mediúnicos que agencia múltiplas referências – gregas, romanas, 
egípcias, hindus, pré-colombianas, cristãs etc. – sendo considerado 
um dos cultos mais “sincréticos” de toda a experiência religiosa 
brasileira. (CARVALHO, 1994)

O contexto de seu surgimento e os trânsitos realizados por 
seus fundadores e seguidores contribuíram para que a Doutrina do 
Amanhecer se caracterizasse pela itinerância, ressignificando diversos 
elementos e, a partir desses encontros, produzindo um sistema de 
crenças singular que mescla referências dos colonizadores europeus, 
de etnias indígenas e de matrizes afro-brasileiras. Elementos que 
ganham contornos estéticos impactantes, apresentando um conjunto 
de cores, formas, indumentárias e construções e que estão espalhados 
por todas as regiões do país e por todos os continentes mesclando os 
tempos histórico, mítico e ritualístico. (REIS, 2008). 

A Doutrina do Amanhecer, a partir do carisma de sua 
clarividente, consiste em uma das múltiplas atualizações dos mitos 
fundadores de Brasília e do Planalto Central, como Cidade Utópica 
e Terra Prometida. A partir de variados e imprevistos encontros se Crianças membros da doutrina do Amanhecer, oservam peças com imagens de entidades, 

vendidas nas ruas do Vale do Amanhecer
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recriam sentidos que geram segurança para os adeptos, especialmente 
ante a vasta geografia do sagrado em que transitam. Assim como nas 
dezenas de experiências religiosas surgidas no Coração do Brasil, 
mobilizam-se referências ancestrais instituídas nas itinerâncias, em um 
exercício de desterritorialização e reterritorialização que, conforme 
acreditam, prepararia o sol interior dos indivíduos para o amanhecer 
de uma Nova Era.

Membros da Doutrina do Amanhecer participam de cerimônia iniciática durante Ritual da 
Estrêla Candente
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O antropólogo Darcy Ribeiro fala em seu livro O Povo 
Brasileiro (1995) de um país mestiço, construído a partir da 
mistura de povos distintos e com características raciais, culturais 
e linguísticas próprias. Uma mestiçagem tanto biológica quanto 
cultural contribuindo para a formação de um  novo povo, do 
povo brasileiro.

Filhos da Terra - Diversidade e Cultura, surge, então, como 
uma proposta de pesquisa e documentação fotográfica do 
universo simbólico desse chamado povo brasileiro, nascido da 
mistura das culturas indígenas, africanas e portuguesa, o que 
lhe dá sentido e identidade própria.

Documentando e produzindo ensaios fotográficos, de forma 

O Projeto

a conhecer e apresentar uma abordagem contemporânea das 
manifestações culturais tradicionais e da formação étnica do 
povo brasileiro, o projeto delimita como campo de observação 
os protagonistas dessas manifestações, seus grupos, mestres e 
territórios de realização. O campo de observação da pesquisa 
direciona seu foco para os cenários e personagens regionais, 
buscando identificar os elementos do universo imagético e 
simbólico que dão sentido a vida social e cultural de diversas 
regiões do Brasil.

O trabalho de campo é realizado com base em Rotas Culturais: 
Rota da Costa Atlântica, Rota dos Sertões, Rota da Mineração, 
Rota dos Povos da Mata, Rota Raízes e Fluxos Contemporâneos.
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Sérgio Almeida
Fotógrafo | Assistente de fotografia
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Fotógrafo | Assistente de fotografia
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Realização

Photo Agência
eraldo@photoagencia.com.br

f.: 55 61 3963-5119 | 99333-1691

www.filhosdaterra.org

Anotações de Viagem

Rota dos Sertões
Vaqueiro das Águas - Comitiva Pantaneira

Corumbá, Mato Grosso do Sul/Brasil

© Eraldo Peres  - Brasília, Janeiro de 2017.
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Documentação fotográfica

Projeto Filhos da Terra

Rota dos Povos da Mata

Rota dos Sertões

Rota da Costa Atlântica

Rota Fluxos de Migração

Rota da Mineração
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