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RESUMO

Esta pesquisa se dedica a discutir as relações de gênero presentes nas práticas
do cotidiano ritualístico da comunidade religiosa denominada Vale do Amanhecer
e seu contexto sócio-cultural, tendo como principal referencial teórico a
investigação científica feminista. Entendemos que a abordagem feminista,
enquanto crítica à modernidade, tem o propósito de focar essas relações,
revelando questões costumeiramente marginalizadas e apontando quem oprime e
quem sofre opressão em um sistema baseado na desigualdade de gênero.
O Vale do Amanhecer foi criado e consolidado a partir das clarividências de sua
fundadora, Neiva Chaves Zelaya, a Tia Neiva, e destaca-se pelo sincretismo de
crenças, símbolos, estrutura de práticas ritualísticas e indumentárias utilizadas por
seus/suas adeptos/as. Diante deste objeto de estudo, nossa proposta se associa
ao esforço de compreender os papéis desempenhados por homens e mulheres
para demonstrar como o determinante biológico sexo classifica as pessoas como
aptas ou não para o desempenho de determinadas funções em algumas práticas
ritualísticas.
Considerando tais aspectos, é possível afirmar que este movimento religioso dá
privilégios às funções masculinas, determina espaços para atuação das mulheres
e define ideais de comportamento para eles e elas, reforçando a cultura
androcêntrica presente na sociedade.

Palavras chave: Vale do Amanhecer, sincretismo, religiosidade, investigação
científica feminista, gênero.
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ABSTRACT

This research is dedicated to discussing gender relations present in the daily ritual
practices of the religious community called Vale do Amanhecer and its sociocultural context, the main theoretical feminist scientific research. We believe that
the feminist approach, while criticism of modernity, is meant to focus on these
relationships, usually revealing issues and pointing out who oppresses
marginalized and those who suffer oppression in a system based on gender
inequality.
The Vale do Amanhecer was created and consolidated from the foresight of its
founder, Neiva Chaves Zelaya, Tia Neiva, and is characterized by syncretism of
beliefs, symbols, structure, ritual practices and costumes used by his / her fans /
them. Faced with this object of study, our proposal is associated with the effort to
understand the roles played by men and women to demonstrate how biological
determinant classifies people as sex or not able to perform certain functions in
some ritualistic practices.
Considering these aspects, we can say that this religious movement gives
privileges to male roles, determines performance spaces for women and defines
the ideal behavior for them and them, reinforcing present in androcentric society.

Key words: Vale do Amanhecer, syncretism, religious, feminist research, gender.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -

Declínio do Catolicismo no Brasil

Figura 2 -

Mapa com localização do Vale do Amanhecer em Planaltina-DF

Figura 3 -

Estrela da Sublimação, elipse e Templo-mãe.

Figura 4 -

Espaço interno do templo, onde acontece o Trabalho de Tronos

Figura 5 -

Neiva em 1964, os primeiros passos de sua missão

Figura 6 -

Neiva como grande líder em uma cerimônia no Vale do Amanhecer

Figura 7 -

Mário Sassi uniformizado para os trabalhos religiosos

Figura 8 -

Neiva como caminhoneira

Figura 9 -

Neiva como clarividente

Figura 10 -

Pai Seta Branca

Figura 11 -

Figura 11 - Enormes estátuas de pedra conhecidas como Moais

Figura 12 -

A Pirâmide localizada no Solar dos Médiuns - local onde ficam
inúmeras pinturas de Vilela para ilustrar entidades do Vale do
Amanhecer

Figura 13 -

Hierarquia no Vale do Amanhecer

Figura 14 -

Ilustração da falange das Nityamas

Figura 15 -

Ilustração da falange das Samaritanas

Figura 16 -

Ilustração da falange das Gregas

Figura 17 -

Ilustração da falange das Narayamas

Figura 18 -

Ilustração da falange das Princesas Mayas

Figura 19 -

Ilustração da falange das Yuricys Sol

Figura 20 -

Ilustração da falange Dharmo-Oxinto

Figura 21 -

Ilustração da falange das Ciganas Aganaras

Figura 22 -

Ilustração da falange das Muruaicys

Figura 23 -

Ilustração da falange das Jaçanãs

Figura 24 -

Ilustração da falange das Arianas

Figura 25 -

Ilustração da falange das Madalenas

Figura 26 -

Ilustração da falange das Franciscanas

Figura 27 -

Ilustração da falange das Rochanas

Figura 28 -

Ilustração da falange das Cayçaras

Figura 29 -

Vista panorâmica do Templo-maior com destaque aos símbolos e
cores presentes neste espaço religioso

Figura 30 -

Espaço destinado ao ritual da Estrela Cadente

Figura 31 -

Mestres jaguares em preparação para ritual da Estrela Cadente

Figura 32 -

Ninfas durante a caminhada a Estrela Cadente

Figura 33 - Tia Neiva a frente dos jaguares para a emissão da Prece de
Simiromba em um dos rituais de captação de energia no Vale do
Amanhecer.
Figura 34 -

Ninfas e jaguares dispostos para a troca de energias durante o
Ritual da Estrela Cadente.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO...................................................................................................... 13

CAPÍTULO I – CONFIGURAÇÃO RELIGIOSA BRASILEIRA............................ 27

1.1. Atual Contextualização religiosa no Brasil..................................................... 28
1.2. A mudança na configuração das religiões no país........................................ 29
1.3. Motivos para mudança religiosa.................................................................... 38
1.4. Trânsito religioso: Novos rumos para a religiosidade.................................... 44
1.5. A multireligiosidade como possibilitadora de mudanças................................ 50

CAPÍTULO II – VALE DO AMANHECER: UMA APRESENTAÇÃO....................55
2.1. O Vale do Amanhecer – uma definição......................................................... 56
2.2. Breve histórico............................................................................................... 60
2.3. O espaço sagrado: o Vale e suas territorialidades........................................ 61
2.4. A doutrina e seus articuladores...................................................................... 70
2.5. Mito de origem............................................................................................... 82
2.6. Iniciação no Vale do Amanhecer.................................................................... 89
2.7. A hierarquia no Vale do Amanhecer.............................................................. 93
2.8. Conceitos doutrinários..................................................................................102
2.9. Tipos de mediunidade...................................................................................106

CAPÍTULO III – INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA FEMINISTA: DA TEORIA A
PRÁTICA.............................................................................................................112

3.1. A trajetória do pensamento feminista........................................................... 116
3.2. As diferentes abordagens feministas........................................................... 121
3.3. A perspectiva cientifica feminista................................................................. 125

3.4. O feminismo como método acadêmico........................................................ 132
3.5. O futuro do feminismo.................................................................................. 139

CAPÍTULO IV – O VALE SOB A PERSPECTIVA FEMINISTA......................... 141

4.1. Considerações de Gênero........................................................................... 143
4.2. Um olhar crítico sobre a doutrina do Amanhecer......................................... 150
4.3. Os conceitos doutrinários............................................................................. 157
4.4. Considerações acerca das funções e características atribuídas às mulheres
no Vale do Amanhecer........................................................................................ 161

CAPÍTULO V – RELAÇÕES DE GÊNERO E PODER: ANÁLISES SOBRE O
COTIDIANO DA MULHER NO VALE DO AMANHECER.................................. 170

5.1. Revisando os conceitos............................................................................... 171
5.2. Poder e Gênero na vivência religiosa.......................................................... 174
5.3. As vestimentas doutrinárias......................................................................... 182
5.4. A função das médiuns aparás nos rituais.....................................................186

CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................ 193

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................. 197

GLOSSÁRIO....................................................................................................... 209

ANEXOS............................................................................................................. 214

13

INTRODUÇÃO

O universo sincrético, de construções simbólicas e experiências espirituais,
sempre me chamou atenção, pois fui criada e educada em vários ambientes
religiosos. Quando criança, entre os nove e os quatorze anos de idade, visitava
junto com a minha avó materna alguns templos do Vale do Amanhecer e lembrome do encanto que os rituais produziam em mim.

As imagens, os símbolos gigantescos, as indumentárias coloridas e as
vozes entoando falas ritualísticas ficaram gravadas em minha mente como algo
marcante e fascinante, fazendo despertar, algum tempo depois, o interesse pela
pesquisa deste universo religioso que, de acordo com Cavalcante, “[...] busca
situar-se como pólo de identificação alternativo para indivíduos cada vez mais
aturdidos com as rápidas e profundas transformações em curso”. (2000, p.33)

Frente a esta motivação e interessada em compreender algo mais a
respeito dos rituais e da estrutura religiosa do Vale do Amanhecer, passei a
observar os papéis desempenhados por homens e mulheres nos diversos templos
e a refletir sobre como se apresentava a questão de gênero neste universo
religioso, visto que existem posturas e práticas ritualísticas apropriadas para cada
um dos sexos.

Diante disto, senti necessidade de iniciar uma investigação para tentar
compreender a origem desta doutrina, assim como conhecer e analisar todo o
processo de sua criação desde a fundação do primeiro templo, situado na cidade
de Planaltina, em Brasília.
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Mesmo conhecendo a doutrina e suas práticas através de visitas nos
templos das cidades de Simonésia (um dos maiores templos de Minas Gerais),
Ipatinga, Caratinga e Ipanema, decidi que seria necessário observar as atitudes
daqueles/as adeptos/as que vivenciaram o desenvolvimento e expansão da
doutrina, que direta e indiretamente serviram e ainda servem de exemplo aos
demais adeptos/as que se encontram espalhados/as pelo Brasil.

Ao chegar à cidade de Planaltina pela primeira vez, percebi como a
presença do movimento religioso influenciou o desenvolvimento da cidade, pois é
constante a presença de visitantes em busca do Templo Maior e dos
atendimentos oferecidos pelos/as adeptos/as do Vale do Amanhecer.

Durante a minha visita, previamente combinada, conversei com um dos
secretários da doutrina e fui apresentada a uma família que, a princípio, me
acompanhou pelos diversos templos e permitiu minha presença durante a
realização de determinados rituais1. Foi por intermédio desta família que recebi
orientações de como me comportar nos templos, como saudar as pessoas com
Salve Deus!, onde ir e o que poderia ou não ser fotografado para o meu arquivo
pessoal, mas como visitante e não como pesquisadora. Fiz amizade com as
filhas, filho, netos e netas do casal e retornei ao local mais oito vezes, sempre
acompanhada por adeptos/as integrantes daquela família, para a realização das
entrevistas e coleta de dados e materiais doutrinários liberados para a pesquisa.

1

Durante as visitas, acompanhada por membros desta família, pude observar alguns rituais que
acontecem anualmente com datas previstas no calendário oficial do Vale do Amanhecer. Foram
eles: Iniciação (2009), Troca de Rosas (2009), Sessão Branca (2009), Consagração de Adjuntos e
Componentes (2010), Consulta de Centúria (2010), Elevação de Espadas (2010), Anodização
(2010) e Indução Cabalística (2010).
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Através da interação com os/as adeptos/as do Templo Maior e de outros
templos próximos a cidade onde resido, assim como da observação do local e da
coleta de dados, foi possível traçar considerações acerca do Vale do Amanhecer,
um movimento religioso resultante do cruzamento e de interações étnico-culturais,
fruto de releitura, de reelaboração e fusão de tradições indígenas (do continente
americano), européias, africanas e de outros antepassados. Trata-se, portanto, de
uma doutrina que apresenta o sincretismo existente na religiosidade popular
brasileira. Esse sincretismo, que traz a fusão de elementos culturais diferentes e
também a possibilidade de renovação e surgimento de Novos Movimentos
Religiosos, se fez presente para a elaboração da doutrina do Vale do Amanhecer,
criada em 1969 pela ex-caminhoneira Neiva Chaves Zelaya.

O Vale do Amanhecer de Planaltina é definido como comunidade religiosa
milenarista2, que se destaca por suas crenças e símbolos e por sua peculiar
estética visual, representada principalmente pelos diversos espaços ritualísticos e
pelas indumentárias utilizadas. Uma comunidade que se tornou um local muito
visitado por turistas, estudiosos/as, religiosos/as e místicos/as, fazendo parte,
oficialmente, do circuito de Turismo Místico do Distrito Federal. Algo de destaque,
devido a finalidade desse movimento religioso que busca atrair fiéis e supostos
espíritos para que, juntos, seja possível trabalhar em favor de uma nova
civilização destituída de toda dor e sofrimento.

2

Entende-se aqui o Vale do Amanhecer como uma comunidade milenarista pelo fato de ter
surgido concomitantemente ao processo de construção de Brasília, envolvida pela utopia
modernista e pela profecia de Dom Bosco de que naquela terra jorraria leite e mel. O Planalto
Central configurou-se, então, como um território de proliferação de práticas religiosas voltadas
para o novo tempo, ou seja, o Terceiro Milênio, a Nova Era. Essas práticas misturam elementos
religiosos tradicionais e elementos de ordem cósmica, energia universal etc. (SIQUEIRA, 1999)
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A revelação deste grupo anuncia a chegada do terceiro milênio e traz
consigo a possibilidade de retratação dos males cometidos nesta e em outras
encarnações, pois, segundo a doutrina do Vale, “[...] as dificuldades pelas quais
passa a humanidade devem-se a uma espécie de ‘passado cármico’, repleto de
muita prepotência, egoísmo e más atitudes”. (CAVALCANTE, 2000, p. 12)

A doutrina, por sua vez, busca a atuação dos membros nos templos do
Vale do Amanhecer, oferecida como uma oportunidade de obter o perdão
trabalhando em favor dos espíritos das trevas e das pessoas supostamente
assediadas pelos mesmos. Esse movimento religioso revela-se como uma forma
dos/as adeptos/as atuarem em beneficio próprio, confirmando a ideia de que a
salvação não é dada, mas adquirida durante o desenrolar da vida a partir da
prática dos três princípios crísticos: amor, humildade e tolerância.

Ao falar sobre o Vale do Amanhecer e sobre seus princípios, não se pode
deixar de mencionar que a história do movimento religioso está intimamente
ligada à história de vida de sua grande fundadora e visionária, conhecida
carinhosamente por seus adeptos/as como Tia Neiva, médium clarividente,
nordestina que contribuiu no processo de construção de Brasília.

Poucos conviveram com Tia Neiva, mas todos sabemos de sua
dedicação à doutrina e a todos aqueles que a procuravam. [...] ela
ficou conhecida como Tia Neiva, devido aos seus filhos adotivos
assistidos por ela desde antes da fundação deste templo. [...] e
também pelo carinho dedicado a todos aqueles que a procuravam
em busca de auxílio.3

3

Clarice, apará, 39 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina (DF),
22/11/2010.
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Tudo o que se sabe sobre o surgimento do Vale do Amanhecer e, por
conseguinte, a elaboração da doutrina e constituição dos signos visuais da
comunidade se deu através de sua clarividência e também dedicação para a
construção desta comunidade religiosa, que ultrapassou os limites geográficos de
Planaltina e passou a fazer parte do cotidiano de diversas pessoas em outros
estados brasileiros.

Tia Neiva, a clarividente e grande mentora da construção do conjunto do
imaginário do Vale do Amanhecer, faleceu em 1985, aos 60 anos, e é, até hoje,
muita amada e respeitada por seus prosseguidores, que fazem questão de
manter sua memória viva e presente, tanto na ordem espiritual quanto material,
em todos os espaços sagrados e profanos do Vale do Amanhecer, fato este que
talvez explique a busca das mulheres pela espiritualidade e representatividade
que ela tinha neste universo sócio-religioso.

Tia Neiva permanece conosco, vibrando positivamente em prol
daqueles que necessitam. Direcionando nossos afazeres para
alcançarmos o objetivo da doutrina cristã revelada por ela em
benefício do próximo. Mesmo após a sua morte sentimos sua
presença nos templos.4

Através dos depoimentos obtidos durante as visitas e observações
realizadas, foi ficando cada vez mais claro o quanto a imagem e o ideal desta
fundadora permanecem presentes até os dias atuais, não só no Templo Maior,
mas também nos demais templos. Daí veio o desafio de compreender as relações
de gênero presentes no contexto sócio-cultural e religioso da doutrina do Vale do

4

Graça, doutrinadora, 47 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina
(DF), 05/08/2009.
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Amanhecer, ou seja, compreender a relação entre homens e mulheres e os
papéis que assumem diante da concepção e das visões de mundo da ordem
doutrinária, que vão além da arquitetura do espaço religioso, alcançando,
sobretudo, os/as adeptos/as que experimentam no cotidiano, as crenças, os
princípios e os valores da doutrina.

Por todos estes fatores e suspeitas, foram constatações sobre a hierarquia
e as relações de gênero no Vale do Amanhecer que contribuíram para a
formulação da questão-problema desta pesquisa, que tem como objetivo analisar
as funções dadas às mulheres e suas construções do divino. Partimos do
pressuposto de que penetrar no imaginário destes/as adeptos/as é aproximar-se
de uma realidade que revela sentimento, espiritualidade, e ainda contribui para o
aparecimento de perspectivas religiosas diferentes das tradicionais, trazendo
assim questionamentos fundamentais para o avanço dos estudos feministas das
religiões.

A partir deste propósito, busquei como suporte a investigação científica
feminista, que se constitui como eixo teórico norteador deste trabalho pelo fato de
ser uma análise que, ao levar em consideração as relações de gênero, possibilita
uma visão mais ampla do fenômeno religioso e busca compreender e reconhecer
as diferentes manifestações deste na sociedade contemporânea.

Apoiando-me nesta forma de análise, passei a verificar a existência de
elementos doutrinários que afirmavam que os papéis de mulheres e homens nos
rituais do Vale do Amanhecer eram diferentes, ou seja, as práticas e doutrinas
não eram neutras quanto ao gênero. Foi possível identificar ideais patriarcais e
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sexistas presentes na doutrina e verificar que eles tinham traziam consequências
para a participação das mulheres adeptas a seus rituais.

A partir daí, passei a me questionar sobre se estas relações entre homens
e mulheres - que são construídas socialmente de forma desigual privilegiando o
sujeito masculino - teriam sido utilizadas para a elaboração da doutrina e, mais
ainda, se elas se apoiavam no fator biológico como justificativa para estabelecer
papéis diferenciados para homens e mulheres em determinados rituais. Constatei,
então, que somente o olhar científico feminista atenderia à necessidade de
questionar e dar visibilidade ao que foi naturalizado neste novo movimento
religioso.
Rita M. Gross (1996, p. 106), no livro Feminisn and Religion5, fala-nos
sobre suas experiências a partir da utilização de gênero como categoria de
análise. Segundo ela, ao aplicar definições de padrão patriarcal a qualquer
religião tradicional do mundo, rapidamente encontram-se ensinamentos sexistas.

Em vários casos, os homens são pensados como superiores às
mulheres, muito provavelmente para encontrar a definição
tradicional do crente ou praticamente ideal. O nascimento de
homens é geralmente preferido ao nascimento de mulheres;
mulheres que dão a luz a machos são recompensadas, enquanto
que aquela que não dá a luz a machos sofre. Em muitos casos, os
homens mantêm muitos ou todos os papeis de autoridade ou
prestígio nas organizações religiosas. Destas posições, eles
controlam e ditam as normas da tradição para todas as mulheres.
E as mulheres não são geralmente convidadas ou permitidas a
participar na interpretação ou construção da tradição. Geralmente
a habilidade das mulheres em participar em rituais chaves é
severamente limitada, e a elas quase nunca é permitido serem
lideres ou oficiantes de tais rituais. Na esfera privada, os homens
detêm autoridade sobre as mulheres em suas casas, e as
mulheres são ensinadas a se submeterem a tal autoridade. Alguns
5

Todos os textos em língua estrangeira utilizados neste trabalho foram traduzidos livremente pela
pesquisadora.
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ensinamentos religiosos condenam as mulheres pelas limitações e
sofrimentos da existência humana. Imagens da realidade última
ou o divino são geralmente representados pelo macho, enquanto
imagens femininas são proibidas ou chamadas de idolatria. Pelos
padrões feministas de avaliação, todas estas práticas religiosas e
julgamentos extremamente comuns são patriarcais e sexistas,
portanto desagradando as mulheres [...]

Em termos teóricos, segundo a proposta de Gross, este estudo vem
estabelecer uma articulação entre gênero e religião baseando-se no conceito de
gênero expresso por Joan Scott. Segundo a autora, estas relações, como modo
de dar significado às relações sociais, são estabelecidas e difundidas pela cultura
nas suas mais variadas esferas. Assim, as características de gênero são
construções sócio-culturais que variam através da história e se referem aos
papéis psicológicos e culturais que a sociedade atribui a cada um do que
considera masculino e feminino. (SCOTT, 1995, p. 86)

Neste sentido, dentro da proposta deste trabalho, apresentamos gênero
como um conceito que permite a percepção do caráter sociológico da construção
dos sentidos e dos significados relacionados às masculinidades e feminilidades,
ou seja, não são dados de nossa configuração biológica e, como construção
cultural, podem ser transformados.

Outro conceito relevante, também adotado para explicar como as
realidades foram mentalmente arquitetadas no Vale do Amanhecer, é o das
representações. De acordo com Chartier (1994, p. 108), são as representações
que designam o modo pelo qual, em diferentes lugares e momentos, uma
determinada realidade é construída, pensada e dada. Desta forma, a construção
das identidades sociais seria o resultado de uma relação de força entre as
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representações impostas por aqueles/as que tem poder de classificar e de
nomear.

Para Chartier são:

[...] as representações coletivas que incorporam nos indivíduos as
divisões de mundo social e estruturam os esquemas de percepção
e de apreciação a partir dos quais estes classificam, julgam e
agem; [as representações como] as formas de exibição do ser
social ou das formas de poder político tais como as revelam
signos e ‘performances’ simbólicas, através de imagens, do rito.
(CHATIER, 1994, p. 108)

O que se evidencia a partir desses conceitos é a forma como as pessoas,
cada qual em sua coletividade, agem e dão sentido ao mundo e ao seu cotidiano,
partindo do pressuposto de que cada um/a possui uma mentalidade que
corresponde, de alguma forma, às práticas e ao meio em que se está inserido.

Estas representações sociais - que revelam as relações de força simbólicas
nas quais identidades e princípios são impostos por um grupo sobre outro a fim
de assegurar e perpetuar a dominação - remetem-nos às ideias de algumas
feministas, tais como Rita Gross, Edith Franke, Élisabeth J. Lacelle e Linda
Woodhead6, que apóiam a ideia da construção de uma identidade feminina, no
sentido de revelar que papéis e comportamentos atribuídos às mulheres passam
por uma interiorização de normas enunciadas pelos discursos masculinos,
configuram determinadas representações das diferenças entre os dois sexos e
são efetivadas através de mecanismos simbólicos, sociais, culturais e políticos.

6

Cf. Rita GROSS, Feminism and Religion, an introduction.
Linda WOODHEAD, Mulheres e gênero, uma estrutura teórica, p. 1-11.
Élisabeth J. LACELL, As Ciências Religiosas Feministas, estado da questão, 2002, p. 12-55.
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Diante desta proposta, tendo como fonte e ponto de partida a realidade do
universo religioso do Vale do Amanhecer, os procedimentos metodológicos
adotados para responder aos questionamentos presentes neste estudo são
teóricos e empíricos. Primeiramente, a partir de um suporte teórico baseado em
pensadores/as contemporâneos/as, busquei entender temas como o trânsito
religioso, pluralismo religioso, motivação, mudanças, desejos de homens e
mulheres, Novos Movimentos Religiosos, sincretismo, novas perspectivas, gênero
e feminismo. E, no campo empírico, analisei as falas de mulheres e homens e
observei o universo religioso em que se encontravam inseridas/os, identificando a
importância da religião no processo de formação das identidades.

Quanto à coleta de dados, atuei como observadora-participante e também
na qualidade de pessoa assistida, pois busquei passar pelo atendimento espiritual
como forma de me aproximar deste universo religioso, o que facilitou a obtenção
de autorização para observar determinados rituais fechados ao público em geral.
Após ficar conhecida por alguns/algumas adeptos/as devido à pesquisa, consegui
reunir mais pessoas e agendar entrevistas e conversas com grupos de homens e
mulheres sobre suas diversas funções mediúnicas.

Num período de dois anos (maio de 2009 a maio de 2011), realizei oito
visitas, todas elas previamente agendadas, contando sempre com a companhia
de

alguns/algumas

adeptos/as

designados/as

pelo

secretário

para

me

acompanhar. Também estive no Templo-Maior outras quatro vezes para observar
festas e outras cerimônias casuais, buscando a verificação dos conteúdos
analisados. Em diversas outras vezes, realizei visitas nos templos de outras
cidades para melhor compreender o universo religioso do Vale do Amanhecer
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como um todo. Cabe destacar que, neste período, sempre fui bem recebida em
todos os templos, assim como as demais pessoas que procuravam os locais em
busca de cura para o corpo físico e espiritual.

Durante estas visitas, como forma de compreender a complexidade desta
doutrina

e

verificar

as

suspeitas

colocadas

anteriormente,

realizei

um

levantamento dos materiais doutrinários disponíveis7 e fiz uma cuidadosa
pesquisa no acervo existente na biblioteca da Universidade Federal de BrasíliaUNB, referente aos trabalhos monográficos, dissertações e teses8 defendidas por
ex-alunos/as dos departamentos de Ciências Sociais, Antropologia e História
desta instituição que tiveram como temática de pesquisa esta comunidade
religiosa.

Quanto aos procedimentos metodológicos usados durante a pesquisa de
campo, foram feitas entrevistas semi-estruturadas com adeptos e adeptas
separadamente e entrevistas em grupo9, na tentativa de estimular a participação e
a interação de todos/as de forma ordenada. Apoiando-se também ao recurso da
história oral, que possibilita um encontro com determinados sujeitos da história
contada,

busquei

compreender

como

as

organizações

ritualísticas

apreendidas e interpretadas por homens e mulheres adeptos/as.
7

são

Somada as

As fontes doutrinárias encontradas são numerosas, trata-se de um vasto material disponível a
adeptos/as, são elas: obras doutrinárias, cartas deixadas pela Clarividente, manuais de iniciação,
fotografias, vídeos, canções, autobiografias e publicações destinadas a divulgar a doutrina.
8
Cabe destacar que, apesar da existência de um número considerável de trabalhos sobre a
temática, a maioria deles cumpriu apenas o papel de observar e registrar um pouco sobre a
doutrina criada pelo casal de fundadores, sem trazer considerações acerca da complexidade
observada. Encontramos como exceção alguns trabalhos mais complexos, como a dissertação de
Ana Lúcia Galinkin (1977), sobre a cura no Vale do Amanhecer, e a dissertação e a tese de
Marcelo Rodrigues dos Reis (2008), que analisam a Trajetória de Tia Neiva como líder religiosa e
sua obra.
9
Escolheu-se trabalhar com a técnica de entrevista em grupo para incentivar a participação dos
entrevistados/as que individualmente não se posicionavam sobre suas insatisfações. Percebeu-se
que, com a reunião em grupo, formado por seis pessoas, as respostas aos questionamentos
fluíam naturalmente, com riqueza de detalhes, e as interações eram mais descontraídas.
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observações e os depoimentos recolhidos nos templos religiosos, devemos
lembrar ainda do vasto material doutrinal, publicado por membros pertencentes ao
grupo religioso, que foi utilizado para dar forma à pesquisa, evidenciando as
representações que fecundam o imaginário dos/as adeptos/as do Vale do
Amanhecer.

Assim, organizado em cinco capítulos, este trabalho revela a presença de
valores patriarcais e sexistas neste movimento religioso. Para a apresentação e
melhor abordagem desse assunto, num primeiro momento, foi realizada uma
análise do cenário religioso atual, demonstrando como a presença do sincretismo
favoreceu o surgimento dos Novos Movimentos Religiosos devido à perda da
hegemonia numérica do catolicismo.

O primeiro capítulo - através da análise dos dados do Censo 2000, de
alguns dados do Censo 2010 e de pesquisas de opinião pública - apresenta as
mudanças ocorridas no campo religioso brasileiro, apontando para um catolicismo
em declínio e uma religiosidade possibilitadora de transformações, em busca do
entendimento do quadro contemporâneo que permanece em constante mutação e
na tentativa de demonstrar também como a presença dos Novos Movimentos
Religiosos, dentre eles o Vale do Amanhecer, abriu novas possibilidades.

O segundo capítulo oferece um quadro preliminar acerca do objeto em
foco, descrevendo o movimento religioso e reunindo informações gerais para que
o leitor/a tenha um número razoável de informações que o/a possibilite alcançar
um entendimento acerca deste fenômeno contemporâneo. Desta forma,
apresenta-se uma descrição de aspectos configuradores da especialidade do
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Vale, a doutrina, seus articuladores, o mito de origem, as matrizes humanas e
sobre-humanas do movimento e conceitos doutrinários para justificar a origem e
aceitação da doutrina.

O terceiro capítulo apresenta uma alternativa teórica - uma nova categoria
de análise baseada na abordagem crítica feminista, que traz para as Ciências
Sociais, em geral, e para os estudos das religiões, em especial, análises mais
responsáveis e menos dispares da realidade -, utilizando-se de novos olhares e
diferente metodologia para identificar as causas da desigualdade de gênero.
Neste capítulo, mostramos como a maioria das culturas atuais e passadas foram
estruturadas de um modo que coloca as mulheres em desvantagem em relação
aos homens, e apontamos a necessidade de novos métodos para a análise do
fenômeno religioso atual.

O quarto capítulo revela a necessidade de um olhar direcionado a este
culto, tido como “o mais sincrético de toda a experiência religiosa brasileira”
(CARVALHO, 1994, p. 97)10, destacando a importância da perspectiva feminista
nos estudos da religião e realizando uma análise das funções desempenhadas
pelas mulheres de acordo com a doutrina estabelecida no Vale do Amanhecer.
Assim, apresentamos características e atributos considerados de natureza
feminina

e

analisamos

o

efeito

destes

comportamentos

religiosamente

construídos.

10

No artigo intitulado “Idéias e imagens no mundo clássico e tradição afro-brasileira”, o
antropólogo José Jorge de Carvalho apresenta a doutrina do Vale do Amanhecer como o culto
mais sincrético de toda a experiência religiosa brasileira e enfatiza a pertinência do olhar
direcionado aos elementos simbólicos e múltiplas referencias históricas das mais diversas
culturas. (CARVALHO, 1994, p. 97)
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O quinto e último capítulo retoma os conceitos de gênero e poder para
analisar a vivência e as falas das mulheres pertencentes ao Vale do Amanhecer,
apontando o posicionamento patriarcal no discurso religioso acerca dos papéis
sociais de sexo, indicando a necessidade de aplicação de novos métodos
capazes de desconstruir os paradigmas estabelecidos e propor uma visão mais
ampla do fenômeno religioso.

Cabe ainda registrar que, ao longo do trabalho, são oferecidas aos/as
leitores/as algumas das poucas imagens autorizadas pertencentes ao cenário
religioso abordado. Um conjunto de fotos e ilustrações que revelam um pouco da
iconografia do Vale do Amanhecer e auxiliam o entendimento deste universo
possuidor de uma riqueza extraordinário de detalhes com significações múltiplas a
serem exploradas.
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CAPÍTULO I

CONFIGURAÇÃO RELIGIOSA BRASILEIRA

O Brasil apresentou, durante seu histórico e desenvolvimento, uma
absorção de fenômenos religiosos que merecem destaque. Iniciaremos o
presente trabalho buscando demonstrar como a presença do sincretismo
favoreceu o surgimento dos Novos Movimentos Religiosos, e para isso, vamos
enfocar a religiosidade brasileira, assim como a sua expansão e algumas
mudanças ocorridas neste campo.

No campo religioso, com a perda da hegemonia do catolicismo, os Novos
Movimentos

Religiosos

surgiram

e

cresceram

como

consequência

da

multiplicidade de ofertas, o que possibilitou aos fiéis fazerem infinitas escolhas,
demarcando assim a existência de um mercado religioso plural11, que se torna
perceptível pela análise de dados estatísticos que sinalizam mudanças no campo
religioso nacional.

O foco, nesta fase do estudo, consiste em buscar entendimento acerca do
campo religioso, que permanece em constante mutação, na tentativa de
demonstrar como a presença dos Novos Movimentos Religiosos abriram novas
possibilidades para fiéis, homens e mulheres.

11

Neste trabalho, utilizaremos Mercado Religioso de forma similar à definição de Mercado
utilizada na economia: “A relação entre a oferta e a procura de e/ou serviços e/ou capitais: a
superprodução pode desequilibrar o mercado, gerando crises” (BUARQUE DE HOLANDA, 1975,
p. 918). No caso da religião, referimo-nos a bens e serviços sagrados.
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A proposta de facilitar a compreensão da forma pela qual o campo religioso
se organiza e continua se organizando serve, a princípio, para iluminar o campo
empírico deste trabalho – o Vale do Amanhecer, um universo religioso que
merece destaque pelo fato de representar uma revisão particular do significado de
religião.

Desta forma, com os dados oferecidos pelos institutos de pesquisas
nacionais, iniciaremos uma análise sobre as mudanças ocorridas no universo
religioso brasileiro, apontando para a construção de novos tipos de religiosidade
que garantem certa autonomia e liberdade para as manifestações de crenças e
práticas atuais.

1.1. Atual Contextualização religiosa no Brasil

O Brasil é um país com diversidade religiosa e este tema é constantemente
explorado

por

pesquisadores

e

pesquisadoras

de

diversas

áreas

do

conhecimento12. Alguns dos motivos que explicam este interesse encontram-se
relacionados à expansão e mudanças no campo religioso brasileiro.

A maioria da população brasileira, no âmbito religioso, declara-se católica
apostólica romana, no entanto, estudos sobre o Censo 2000 e alguns dados do
Censo 201013 têm demonstrado um considerável deslocamento de fiéis em busca
de Novos Movimentos Religiosos. Essa mudança tem sido definida como o
fenômeno do trânsito religioso, revelando uma movimentação que ocorre em
12

A religião e a religiosidade são vistas como expressão cultural de homens e mulheres.
Neste estudo, utilizam-se os dados do censo de 2000, porque até o término da pesquisa os
dados completos do censo de 2010 ainda não eram de domínio público.

13
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direções precisas. De acordo com Ronaldo de Almeida, uma das tentativas para
compreender esse fenômeno reduziu a diversidade religiosa à metáfora do
mercado.

Estaria subjacente a esse enquadramento do pluralismo a idéia de
que a racionalização do sagrado no mundo moderno realizar-se-ia
pela transformação das crenças em mercadorias a serem
consumidas pelos adeptos que, volúveis, escolheriam os produtos
segundo suas necessidades imediatas. (ALMEIDA, 2001, p. 92)

O fato é que essa mudança religiosa, ocasionada por ordem prática e
cotidiana, faz com que cada vez mais a religiosidade torne-se individualizada,
enfraquecendo o vínculo fiel-religião. Esse trânsito indica a complexidade do
campo religioso brasileiro, porque a movimentação confirma a necessidade do ser
humano de buscar sentido para sua existência. Daí a presença do mercado
religioso, cujos componentes se mantém em constante disputa e buscam
conquistar cada vez mais adesões.

Esse mercado se torna mais perceptível, como dissemos, pela análise de
dados estatísticos dos Censos de 2000 e 2010 que sinalizam mudanças no
campo religioso. O foco, portanto, nesta fase deste estudo, consiste em buscar
entendimento acerca do quadro religioso nacional, caracterizar um mundo
religioso em constante mutação, no qual homens e mulheres encontram-se
inseridos , e ainda destacar a multirreligiosidade presente no país.

1.2. A mudança na configuração das religiões no país
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O trânsito religioso, independentemente dos motivos e da forma como se
dá, sempre acarreta transformações. Apesar disso, ele também é permeado por
elementos da religião de partida que se mantêm importantes para as pessoas
convertidas. Assim, a construção da religiosidade é entendida, cada vez mais,
como tarefa do próprio indivíduo, fruto da multiplicidade de ofertas e a
possibilidade infinita de escolhas.

Klintowitz (2001), sobre os dados do Censo 2000, aborda alguns aspectos
considerados de suma importância para um estudo sobre a mudança religiosa.14
Dentre eles, está a mudança na configuração das religiões no país. De acordo
com seus estudos, até os anos 50, a religião católica era hegemônica e
praticamente exclusiva. Segundo o IBGE, em 1940, 95,2% da população
consideravam-se católicos/as, 2,6% consideravam-se evangélicos/as, incluindo
protestantes históricos e pentecostais, e 2,2% eram pertencentes a outras
religiões.

Em 2002, o Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais
(CERIS), da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), publicou os
resultados da pesquisa realizada em seis grandes cidades brasileiras. Nesta
pesquisa, que se referia ao Censo de 2000, estimava-se que 80% da população
consideravam-se católicos/as, enquanto 13% diziam-se protestantes e 7% eram
pertencentes

a

outras

religiões.

Naquela

ocasião,

verificou-se

que,

independentemente das pessoas afirmarem pertencer ao catolicismo, suas
práticas e crenças individuais, bem como sua assiduidade junto à instituição,

14

Cf. J. Klintowitz, A fé que move o brasileiro, Veja, dez 2001.
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carregavam certa fluidez e podiam expressar discrepâncias em relação à doutrina
oficial.

Em 2005, três anos após a publicação desses resultados, uma nova
pesquisa em nível nacional foi divulgada pelo CERIS/CNBB, destacando o que as
demais previsões haviam apontado, ou seja, a saída do catolicismo para outras
religiões, fossem elas evangélicas ou não. Esse estudo foi desenvolvido com o
objetivo principal de mapear os motivos e as características da mudança de
religião da população brasileira, na tentativa de fomentar um debate analítico
sobre a circulação das pessoas entre as várias religiões, as junções e novas
composições religiosas. Os dados revelados auxiliaram os/as pesquisadores/as a
compreender a realidade religiosa brasileira e os processos motivadores do
trânsito religioso.

O fato é que, ao analisar os dados do Censo 2000 e os resultados das
pesquisas citadas, percebe-se diminuição dos brasileiros que se dizem católicos,
aumento dos que se afirmam evangélicos e presença crescente de novos
movimentos religiosos, o que nos faz concluir que os/as brasileiros/as passaram a
diversificar sua opção religiosa. De acordo com a pesquisa do CERIS/CNBB de
2005, a presença crescente de instituições evangélicas no campo religioso
brasileiro, bem como de Novos Movimentos Religiosos que conjugam práticas
esotéricas15 com outras de tradição cristã, produziu um efeito de contaminação ou
simbiose nas Igrejas históricas16, o que fez com que elas se adaptassem às novas

15

Neste trabalho, utilizaremos a palavra esotérica para nos referir ao que há de mais essencial e
mais profundo numa doutrina ou religião, enquanto o termo exotérico define o conceito passado
publicamente, sem restrições.
16
Cf. Pesquisa CERIS/CNBB: Mobilidade religiosa no Brasil - 2005. Disponível em:
http://www.fides.org/por/vita_chiesa/vescovi_brasil200905.html
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demandas espirituais das pessoas devido às ofertas religiosas emergentes no
campo religioso nacional.

Dessa forma, evidencia-se que a igreja católica perdeu espaço no Brasil
para o crescimento das religiões evangélicas, proporcionando também o aumento
de brasileiros/as que se consideravam sem religião e o crescimento do percentual
de brasileiros/as que se diziam adeptos/as de outras religiões, número que
passou de 2,4% em 1991 para 3,6% em 2001. No entanto, de acordo com a
pesquisa divulgada pelo Datafolha em março de 201017, apesar das novas
escolhas

religiosas,

os/as

católicos/as

apostólicos/as

romanos/as

ainda

continuam sendo a maioria e representando 61% da população brasileira,
enquanto os evangélicos são 25%.18

Como se vê, não é novidade que o catolicismo brasileiro encontra-se em
processo de encolhimento. Segundo Pierucci (2002)19, o declínio do catolicismo
pode ser verificado desde o censo dos anos 1940.

[...] o exame dos censos brasileiros de 1940, 50 e 60 - a despeito
das limitações inerentes ao tipo de informação que um Censo
Demográfico costuma apresentar, como por exemplo a
impossibilidade de resposta múltipla, o que de cara exclui os
sincretismos todos e as duplas filiações - "revela(va) a tendência
geral para um declínio moderado, mas constante, de adeptos da
Igreja Católica"; e os protestantes, liderados pelos pentecostais,
mas também todos os espíritas e (vale notar!) os que se
declaravam "sem religião", eram apontados como os principais
"beneficiários desse processo de transição religiosa". (PIERUCCI,
2002. p. 4-7)

17

Cf. Folha de SãoPaulo, Crescimento: 25% dos brasileiros são evangélicos, abr 2010, p.3.
De acordo com os dados do Censo 2010, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) no dia 29 de novembro de 2010, a população do Brasil é de 190.732.694
pessoas, o que indica o aumento da população nos últimos dez anos.
19
Cf. Pierucci, Caderno Mais! do jornal Folha de São Paulo, mai 2002.
18
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Outra autora que também destaca esta realidade é Weiss. Ela afirma que
esse processo de encolhimento pode ser percebido a partir dos anos 1980,
tratando-se de uma realidade sócio-cultural típica da contemporaneidade,
observando-se então uma perda de adeptos das religiões tradicionais majoritárias
tanto para outras religiões institucionalizadas tradicionais e os Novos Movimentos
Religiosos, como para as não institucionalizadas, como as espiritualizantes, as
esotéricas, Nova Era, os grupos sem religião e de outras categorias (2002, p. 26).

No entanto, no gráfico abaixo, como demonstra Weiss (2002, p. 29), teria
sido a partir dos Censos 1991 e 2000, que se perceberam transformações visíveis
no campo religioso.

Figura 1 – Declínio do Catolicismo no Brasil
Fonte: WEISS, Rosa Amélia de Almeida, Trânsito religioso no Brasil, 2002, p. 29.

A autora, além de colocar os dados sobre o declínio do catolicismo no
Brasil em forma de gráfico, destaca uma projeção polinomial20 de segunda ordem

20

A projeção polinomial é um recurso matemático utilizado para se projetar o valor de uma
determinada variável no futuro. Utiliza-se para isso um polinômio de um determinado grau – no
caso do gráfico, Weiss utilizou um polinômio de segundo grau.
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que sugere que, em persistindo a mesma tendência, por volta do ano de 2050 o
catolicismo estará reduzido a aproximadamente 16% da população brasileira.

Enquanto que o segundo grupo, os evangélicos, que incluem protestantes
históricos, pentecostais e neopentecostais, que representa 15% da população
(26,1 milhões de habitantes) no Censo de 2000, teve um crescimento aproximado
de 86%. Já o terceiro grupo - o dos sem religião, que se apresentava até 1980
como 1% da população, em 1991 com 4,7% e 2001 com 7,3%, obteve um
crescimento significativo de 77,5%.

Além desses dados quantitativos relacionados à mudança religiosa no
Brasil, em especial os dados referentes ao decréscimo dos brasileiros que se
dizem católicos e o aumento progressivo dos evangélicos e sem religião, é
necessário apresentar algumas outras considerações.

Pierucci, sobre o aumento do segmento evangélico, destaca que trata-se
do resultado do aumento da oferta de religiões e da liberdade de escolha,
consequências da liberalização do país, já que “[...] com a institucionalização
democrática e o avanço da liberdade religiosa no espaço público, o destino da
Igreja Católica é perder adeptos, assim como o destino dos protestantes nos EUA
e do hinduísmo na Índia”. (PIERUCCI, 2002, p. 2)

Para Pierucci, os processos de democratização desencadearam um
processo de desfiliação de religiões majoritárias, pois as pertenças sociais e
culturais dos indivíduos, inclusive religiosas, tornam-se cada vez mais resultado
de opções pessoais e, mais do que isso, são passíveis de revisão, pois os
vínculos são estabelecidos de maneira quase experimental.
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Ainda sobre este processo de destradicionalização religiosa, Prandi (2005,
p. 220) afirma que a oferta de serviços que a religião é capaz de propiciar aos
consumidores – vistas como estratégias para acessar os fiéis e para criar novas
necessidades religiosas – impõe mudanças e faz com que as religiões atualizemse.

Essa mudança, de acordo com os dados do CERIS (2002), era esperada
pela igreja católica, visto que os dados analisados podem indicar que o número
dos/as que se dizem adeptos/as desse credo está se aproximando do número de
católicos/as realmente praticantes, ou seja, ao invés de ser uma adesão
tradicional, passa a ser uma adesão pessoal e por escolha.

A expansão do protestantismo evangélico e pentecostal, por sua vez, é
contínua no Brasil e mostra-se como um dos fatores de regressão do catolicismo.
Outro fator que também colabora para essa regressão é o pluralismo religioso,
pois cada vez mais se percebe a homogeneização das crenças e a facilidade de
trânsito, o que faz com a que a pertença a uma determinada religião se ajuste à
ideia de livre escolha diante das mais variadas necessidades e possibilidades.

Esta situação de mudança no campo religioso brasileiro é um fenômeno
que vem sendo analisado por diversos/as pesquisadores/as e cientistas da
religião. Segundo o trabalho de Usarski (2000), as pesquisas mais recentes
confirmam que essa tendência e declínio do catolicismo é verificada desde o final
do século XIX, quando a população católica era estimada em 98,92% da
população total do Brasil. Já por volta de 1940, esse índice se reduziu para pouco
mais de 95%. De 1990 a 1992, uma contagem de igrejas católicas e pentecostais
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recentemente fundadas na região metropolitana do Rio de Janeiro mostrou que,
em cada dez, apenas uma era católica, sendo as outras nove, pentecostais.

Um pouco depois, de 1992 a 1995, um estudo semelhante levado a cabo
no Rio Grande do Sul, porém com um universo de religiões ampliado, mostrou
que apenas uma igreja católica foi aberta a cada ano enquanto que os/as
pentecostais abriram 125 templos; os/a espíritas, 79 novos centros/casas
espíritas; e os/as afro-brasileiros, 125 novos terreiros no mesmo período.
(USARSKI, 2000)

Em 2007, em uma nova pesquisa, o Datafolha afirmou que existia no Brasil
menos católicos do que havia 10 anos antes. Em agosto de 1994, o número de
católicos estava em torno de 75%, diminuindo esse percentual para 64% em
2006. O número de evangélicos pentecostais, por sua vez, ao contrário,
aumentou passando de 10% em 1994 para 17%.21

Quanto à escolaridade e renda dos/as entrevistados/as, a pesquisa
Datafolha publicada em 2007 apontou que eram católicos 67% dos/as que tinham
escolaridade fundamental, 62% dos/as que completaram o ensino médio e 59%
daqueles/as com nível superior. Entre os/as brasileiros/as mais escolarizados/as,
9% se declararam espíritas e 11% não tinham religião.

21

De acordo com o dossiê divulgado pelo Data Folha em maio de 2007, os católicos continuavam
sendo maioria na população brasileira. Os dados coletados através de um total de 44642
entrevistas, revelavam que os católicos eram 64%, que os evangélicos pentecostais somavam
17%, e os não pentecostais, 5%. Espíritas kardecistas ou espiritualistas eram 3% e, umbandistas,
1%. Adeptos do candomblé e de outras religiões afro-brasileiras não chegavam a 1% e outras
religiões
atingiam
3%
e
os
sem
religião
ou
ateus
7%.
Disponível
em:
http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=447. Acesso em 15 fev 2009.
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Em termos de renda, a mesma pesquisa apontava que, entre os/as que
tinham renda familiar mensal até dois salários mínimos, 66% se declararam
católicos. Essa taxa era de 63% entre os/as que tinham renda na faixa de dois a
cinco salários mínimos, de 61% entre os/as que tinham rendimentos de cinco a
dez salários mínimos e de 60% entre os que ganhavam mais de dez salários
mínimos. Entre os/as brasileiros/as que se enquadravam no segmento de maior
renda, a taxa de espíritas era de 8% e a dos/as que não têm religião alguma
chegou a 11%.

Outros dados merecem ser destacados na pesquisa Datafolha de 2007,
tais como: o percentual dos/as que se declaravam evangélicos/as era
ligeiramente maior entre as mulheres (19%) do que entre os homens (15%). Entre
eles, 65% se disseram católicos e entre as brasileiras, 63%. Entre as donas-decasa, 66% se disseram católicas, mas a taxa de evangélicas ficou quatro pontos
acima da média nacional, chegando a 21%. E disseram não ter religião, 3% das
donas-de-casa, taxa quatro pontos inferior à média nacional de pessoas sem
religião. Esses dados demonstram a presença de uma parcela significativa de
mulheres em religiões de base patriarcal, ou seja, a presença de mulheres que
não podem, por exemplo, desempenhar as mesmas funções dos homens em ritos
religiosos.

Ainda segundo a pesquisa Datafolha 2007, dos 74,9% brasileiros/as
adultos/as que se diziam católicos/as, 61% eram tradicionais, ou seja, não
mantinham nenhum vínculo com a igreja como instituição, apenas participavam
dos serviços religiosos esporadicamente, em geral apenas durante os principais
ritos de passagem – batismo, casamento, missa de sétimo dia e, eventualmente,
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a primeira comunhão e a crisma. Destes, apenas 14% se consideravam membros
engajados da igreja.

Todos esses dados nos mostram um aumento do pluralismo religioso e,
notadamente, proporcionam uma melhor visualização da participação das outras
religiões no campo religioso brasileiro.

1.3. Motivos para mudança religiosa

Uma das possíveis explicações para essa mudança de adesão de uma
religião a outra está ligada ao surgimento de inúmeras manifestações religiosas, o
que marca uma crise das instituições produtoras de sentido tradicionais afastando
as pessoas dos modelos já conhecidos. Uma das características marcantes da
vivência religiosa contemporânea é, então, o seu caráter migratório, ou o trânsito
das pessoas por diversas religiões, cultos e crenças, buscando compor um
sentido para a sua existência, mesmo que formalmente não estejam vinculadas a
religião alguma.

Brandão (1994, p. 25-41) aborda esta questão quando diz que o indivíduo
passou a ser o construtor de sua religiosidade, não necessitando mais estar
vinculado a uma instituição. Segundo ele, o indivíduo até pode estar vinculado,
mas apenas de maneira formal, uma vinculação que se faz necessária, já que,
segundo Carvalho (1994, p. 77-82), no trânsito religioso, a questão da identidade
mostra-se crucial, visto que aderir a determinado grupo é aderir a um movimento
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de pertença, sentir-se pertencente à contemporaneidade, que é uma forma de se
vincular aos centros produtores de sentido.

Outro fator que colabora para o entendimento do processo de mudança
religiosa é uma nova forma de viver a religião, centrada no indivíduo e seu
cotidiano, havendo uma relação individualista e subjetiva com o sagrado, sem
uma preocupação com a fidelidade institucional e a submissão hierárquica. A
pessoa elege os aspectos que mais lhe agradam em cada religião e monta a sua
própria, mantendo um contato direto com o sagrado, sem que para isso necessite
de intermediários institucionais ou pessoais.

Este aspecto é levantado por Sanchis (1995, p. 88), que afirma que há uma
“[...] absolutização do indivíduo como raiz, núcleo e origem da própria vida social,
como átomo legítimo de análise, enfim como critério único da verdade salvífica”.
O indivíduo constrói sua identidade apropriando-se dos elementos necessários à
satisfação de suas necessidades em termos de comunicação semântica e
religiosa, havendo assim um intercâmbio crescente de atitudes, práticas e
conceitos religiosos.

Para Sanchis, há ainda uma percepção da instituição católica como
expressão de condicionamentos, limitações e obstáculos para um crescimento
espiritual livre, o que, de certa forma, impediria o movimento em direção a uma
religião mais individualizada que expressa uma busca religiosa às margens das
instituições tradicionais. O que também vai ao encontro das conclusões da
pesquisa realizada pelo CERIS:
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Como resultado, elaboram-se ou se reelaboram as novas e
antigas identidades religiosas, que expressam uma forma de
religiosidade própria. Esse processo de desinstitucionalização
religiosa, uma tendência recente quando se observam as
mudanças religiosas no país, abre a possibilidade de troca de
valores culturais entre diferentes universos valorativos e
representa a reinvenção do sincretismo brasileiros, agora mais
centrado no indivíduo. (CERIS, 2002, p.63)

Outro aspecto do pluralismo religioso, além de sua constante expansão, é
a mistura de credos e a construção de religiões feitas por meio de um trabalho de
bricolagem, um conceito straussiano22 que, conforme sintetizado pela filósofa
Marilena Chauí, corresponde à produção de algo a partir de fragmentos de outros
objetos23, o que possibilita que a religião deixe de ser dominada pela tradição de
um povo ou de uma comunidade e torne-se um objeto de escolha do indivíduo.

Ao falar em pluralismo, as pesquisas quantitativas vêm demonstrar que é
justamente essa multirreligiosidade, presente no desenvolvimento da sociedade
brasileira, que tem facilitado a ocorrência das mudanças atualmente verificadas
no campo religioso. A análise desta multirreligiosidade é que demonstra para
onde os ex-fiéis têm se dirigido. No entanto, é necessário destacar que os censos
revelam apenas parte da realidade religiosa, pelo fato de o questionário utilizado
não permitir a verificação dos casos de múltipla pertença, por exemplo.

Algumas pesquisas que têm por objetivo caracterizar a configuração atual
do campo religioso brasileiro, a partir de dados sócio-demográficos, e formular um
fluxograma exploratório do padrão de migração de pessoas e crenças entre as
religiões, trabalham apenas com as categorias católica, protestante, pentecostal,

22
23

Cf. Claude LÉVI-STRAUSS, Antropologia Estrutural, p. 47.
Cf. Marilena CHAUÍ, Convite à filosofia, p. 161.
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afro-brasileira, espírita-kardecista, sem-religião. Dessa forma, não trazem nenhum
tipo de análise sobre os outros tipos de religião existentes, devido a pouca
representatividade delas. Trata-se de um trabalho que indaga apenas a
identidade religiosa do/a fiel, o que não é suficiente para montar o seu perfil
religioso.

Esses dados e a identidade religiosa, de acordo com Weiss (2002, p. 84),
dizem muito pouco sobre se efetivamente ocorre ou não a prática da doutrina,
qual a base da(s) crença(s), e que crença(s) e prática(s) estão sendo adotadas
pelo/a fiel. Isso porque, em muitos contextos sócio-religiosos do Brasil, nada
impede que se pratiquem diferentes tipos de religiões, mas com a adoção de uma
única identidade religiosa. Há, pois, a necessidade de se buscar um maior
aprofundamento das análises por meio de um estudo do perfil religioso da
sociedade que se deseja estudar.

Os dados dos últimos censos têm indicado transformações importantes no
campo religioso brasileiro, apontando para certa tendência ao sincretismo, o que
pode confundir a identidade religiosa das pessoas. Diversos são os casos de
pessoas que se dizem católicas por terem sido batizadas, mas rejeitam certos
dogmas da instituição e acreditam em reencarnação ou em divindades de
religiões de matriz africana – o que caracteriza acréscimos à formação da
identidade religiosa. A medida que acontecem estes acréscimos, tal identidade se
torna confusa, mesmo sabendo que o fato de as pessoas assumirem uma única
identidade religiosa não quer dizer que tenham uma única crença ou práticas
religiosas próprias de uma única religião.
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Assim, pode-se afirmar que há uma diversidade interna de crenças entre as
diferentes formas de catolicismo, o que leva a várias maneiras de ser católico/a
no Brasil. Ao mesmo tempo, percebe-se uma confusão entre identidades
religiosas quando muitos/as dos/as fiéis e líderes de religiões afro-brasileiras se
dizem católicos/as. Na verdade, acontece que uma pessoa torna-se católica
quando é batizada e continua sendo, independentemente da forma como vivencia
esse catolicismo, mesmo que, paralelamente a ele, adote outras religiões. Outro
exemplo dessa identidade religiosa confusa são pessoas que se dizem católicas,
mas frequentam sessões mediúnicas, tomam passe, fazem oferendas e trabalhos
para santos, dentre tantas outras manifestações religiosas alheias ao universo
católico.

Essa confusão se dá também quanto à identidade dos/as que se dizem
sem religião, como os ateus ou os secularizados sem qualquer religiosidade. É
importante destacar que, para as pessoas que se denominam sem religião, não
significa obrigatoriamente que não crêem em Deus ou não aceitam a instituição
religiosa. Ao se dizerem sem religião, não estão declarando necessariamente que
não possuem crenças religiosas ou que abandonaram quaisquer práticas. O que
pode ocorrer é a não adesão a uma instituição ou identidade religiosa, uma
rejeição às religiões institucionalizadas ou não aceitação de uma religião
específica e, por esse motivo, adotam-se valores sagrados presentes em várias
religiões ou mesmo presentes em filosofias de vida.

Voltando ao foco da presente pesquisa, é necessário indagar como é
possível identificar informações sobre essas religiões não institucionalizadas, em
especial as que pertencem ao universo Nova Era, através dos censos. Weiss
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(2002, p. 88) aponta que, mesmo sendo o Censo 2000 bem mais completo quanto
à religiosidade do que os anteriores, encontram-se ainda assim alguns problemas
para serem resolvidos especialmente sobre as religiões identificadas como da
Nova Era.

Em primeiro lugar, as pessoas pertencentes a este universo religioso não
se auto-intitulam como tal. Em segundo, essas pessoas podem estar presentes,
de maneira camuflada, em vários grupos: nos sem religião, pois não se
consideram pertencentes a nenhuma religião; nos sem declaração, por não
saberem o que dizer sobre a sua religiosidade; nas outras religiões orientais, por
haverem muitas manifestações religiões orientais que condizem com a Nova Era;
no budismo e no hinduísmo, pelo mesmo motivo; e em outras religiões, por
associarem certas tradições a religiões, mas não saberem denominá-las. Além, é
claro, de também poderem estar presentes no grupo católico, pois há muita
confusão sobre a identidade religiosa, principalmente quando se trata de dupla
filiação. Outra possibilidade é de estarem presentes no grupo espírita, uma vez
que, nas entrevistas realizadas com os/as adeptos/as do movimento religioso
denominado Vale do Amanhecer, os dirigentes dos grupos visitados apontam
grande parcela de frequentadores como espíritas. Assim, o que se pode concluir é
que não se têm dados censitários confiáveis sobre a religiosidade brasileira em
geral, mas sobre o universo da Nova Era em particular não se pode nem afirmar
que estes dados existam.

Conforme o raciocínio de Machado e Mariz (1998, p. 21), ocorreu uma
significativa mudança no campo religioso brasileiro, com duas tendências
aparentemente contrárias entre si: uma, em que se percebe uma maior
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institucionalização religiosa, gerando um crescente pluralismo institucional, haja
vista o surgimento de igrejas evangélicas, dos Novos Movimentos Religiosos e da
Nova Era; e outra, oposta à primeira, que apresenta um enfraquecimento das
instituições religiosas, chamadas pelas autoras de desinstitucionalização da fé, ou
seja, parte da população abandona a identidade religiosa ligada a alguma
instituição, sem necessariamente aderir a outra identidade institucional.

Para contribuir para a compreensão desta mudança, nos próximos
capítulos analisaremos a vivência de mulheres que partiram em busca de uma
posição social em outros ambientes religiosos, levantando também as possíveis
razões dessa busca por uma religiosidade não tradicional.

1.4. Trânsito religioso: novos rumos para a religiosidade

O Brasil, um país considerado católico por excelência, assiste à expansão
desenfreada de novas religiões. Conforme análises dos dados dos últimos
censos, verificamos que as mudanças no campo religioso se dão basicamente no
sentido de uma saída do catolicismo rumo a outras religiões, institucionalizadas
ou não. Os motivos para a busca de novos credos, ou mesmo para construção
individual da religiosidade, têm indicado a necessidade de o indivíduo dar sentido
a sua vida, o que muitas das vezes não significa conversão, mas sim trânsito
religioso. Seguindo este raciocínio, para melhor compreender a problemática da
mobilidade, é necessário indagar o porquê do crescente interesse pela relação
entre religião e mobilidade humana. E, para tanto, visualisa-se os conceitos de
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secularização, pluralismo e identidade, entendendo que eles estão relacionados
entre si, pois o pluralismo passa a existir a partir da secularização, que é vivida de
acordo com a identidade religiosa.

Uma das obras que inspira respostas e oferece suporte para discussão dos
rumos da religiosidade é O peregrino e o Convertido, de Danièle Hervieu-Léger,
que propõe um paradigma da religiosidade moderna apoiada em dois
pressupostos fundamentais: a mobilidade da crença e a individualidade da
condição religiosa.

O trabalho de Hervieu-Léger traz reflexões preciosas para a compreensão
do processo de recomposição do imaginário religioso em um tempo marcado pela
crise das instituições tradicionais. A autora mostra a mobilidade e a fluidez dos
religiosos atuais, que formam comunidades e grupos, promovendo ações de
desinstitucionalização dentro dessas novas comunidades, o que ela afirma ser
consequência de duas tendências: o individualismo e o particularismo
comunitário. (HERVIEU-LÉGER, 2008, p. 91-151) Assim, a bricolagem, a
individualização e a liberdade na dinâmica de construção dos sistemas de fé
contribuem para que as crenças se disseminem e sejam reelaboradas, afastandose dos modelos estabelecidos.

Um exemplo sobre o resultado desta liberdade para a construção de novas
crenças é a elaboração da doutrina do Vale do Amanhecer, um movimento
religioso que surge em 1969, na cidade de Planaltina, cidade satélite de Brasília,
fundado por Neiva Chaves Zelaya. Ele é marcado por um forte sincretismo
religioso, no qual vários elementos das mais diversas origens articulam-se,
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formando um misto de catolicismo, espiritismo e umbanda, com referências às
culturas inca, maia, asteca, egípcia, grega, indiana e judaica.

O Vale do Amanhecer é exemplo desta proliferação de crenças que marca
o cenário contemporâneo, refletindo largamente a necessidade dos indivíduos de
recomporem o universo de sentido que eles mesmos sentem escapar de suas
mãos. Como destaca Hervieu-Léger (2008, p. 25), o panorama religioso que
antecede o novo milênio vem marcado pela difusão do crer individualista, pela
disjunção das crenças e das pertenças confessionais e pela diversificação das
trajetórias percorridas por crentes passeadores. Verifica-se, de um lado, a
desregulação institucional da religiosidade e, de outro, a disseminação de novas
formas de expressão religiosa: uma religiosidade flutuante ou de elaborações
sincréticas inéditas.

O que se tem, em síntese, são dois cenários: o tradicional e o da
modernidade, que apresenta possibilidades de uma religiosidade flutuante que
não se adequa a sistemas religiosos do antigo modelo. A partir deles, não se
pode entender a secularização como o processo de encolhimento da esfera
religiosa, mas como responsável pela disseminação do fenômeno de crenças que
nos possibilita escolhas.

Não se trata de um retorno a uma antiga crença, mas

sim de uma emergência moderna, que faz com que as explicações tradicionais
percam seu sentido e que surjam novas formas de manifestação de crença a
partir de uma nova perspectiva.

Isso, em tese, não significa indiferença em

relação à crença tradicional, mas sim um distanciamento do controle exercido por
instituições religiosas, provocando a individualização e subjetivação religiosas.
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Partindo dessa necessidade moderna de resignificação das crenças,
podem-se formular algumas questões:
1. A modernidade religiosa se organizará a partir dessa tendência geral à
individualização e subjetivação das crenças religiosas?
2. A múltipla oferta religiosa fará desaparecer a tensão mínima para o
questionamento e compreensão do sentido da existência?
3. Essa movimentação em busca de sentido poderá provocar um retorno
dos/as adeptos/as às religiões tradicionais?
4. O surgimento de Novos Movimentos Religiosos pode ser compreendido
como um retorno do religioso na pós-modernidade?
5. A busca por sentido de forma individualizada indica que o ser humano
abriu mão de se expressar coletivamente?
A nossa intenção, ao trazer tais perguntas, não é fornecer respostas, mas
tentar contribuir para a compreensão dessa mobilidade, que abre espaço para o
surgimento de novas possibilidades, e indagar sobre quais seriam os rumos da
religiosidade brasileira.

De fato, o que se vê não é o abandono da experiência e da tradição, mas
uma transformação de valores observados na articulação entre a crença e a
prática. Segundo Danièle Hérvieu-Leger (2008, p. 48), esta articulação entre
ambos seria o primeiro indício do enfraquecimento do papel das religiões
históricas. Mas o aspecto mais decisivo dessa desregulação aparece, sobretudo,
na liberdade que os indivíduos se concedem de recompor o seu próprio sistema
crente, distante de qualquer referência oriunda de um corpo de crenças
institucionalmente estabelecido. Assim, os indivíduos fazem valer a sua liberdade
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de escolha, retendo cada um as práticas e crenças que lhes convêm, afastandose da sua definição doutrinal original. Dessa forma, práticas e crenças são
selecionadas,

manipuladas

e

muitas

vezes

combinadas

com

temas

e

nomenclaturas tomadas de outras religiões ou correntes de pensamento de
gênero místico ou esotérico.

Retomando o exemplo do Vale do Amanhecer, trata-se de uma doutrina
que surge de supostas revelações espirituais que dão sentido a vida de uma
mulher e, posteriormente, modificam também a crença de seus/suas inúmeros/as
seguidores/as. A reelaboração de crenças e práticas passa a orientar a vida de
pessoas insatisfeitas com suas antigas religiões à medida que promete preencher
lacunas existentes.

No Vale do Amanhecer, a mutação moderna do individualismo religioso é
mais claramente identificável. São em grupos como este, que incentivam o
desenvolvimento espiritual de cada indivíduo, que se percebe que o que os une é
o interesse por uma religiosidade inteiramente centrada no indivíduo e na sua
realização pessoal, permitindo a seus/suas adeptos/as se desenvolverem
espiritualmente segundo a sua própria via. Ao contrário da proposta da maioria
das religiões institucionalizadas, não se trata de descobrir e aderir a uma verdade
existente fora de si, mas de experimentar, cada um por si, a sua própria verdade.
O objetivo é o auto-aperfeiçoamento moral do indivíduo, chamado de estado
superior do ser, a caminho da plena realização de si mesmo. Todavia, este estado
refere-se somente a conquistas do âmbito social, visando atingir, da maneira mais
completa possível os objetivos que a sociedade moderna oferece como horizonte
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a todos: saúde, bem-estar, vitalidade, beleza etc. (HERVIEU-LEGER, 2008,
p.158)

A doutrina do Amanhecer aflora, portanto, como uma nova forma de lidar
com o sagrado, uma construção cultural que ganha significado com a narrativa de
sua fundadora, que alimenta a profecia, dá sentido às experiências individuais, e
é capaz de rearranjar elementos e dar a eles novos significados, revelando uma
nova visão de mundo. Essa proposta destaca-se também pelo fato de
determinadas escolhas individuais refletirem o gosto e as preferências de cada
um/a para a composição do imaginário e do universo de representações.

Essa e outras crenças seriam a constatação de um cenário em constante
mudança, pois, como nos lembra Hérvieu-Leger (2008, p. 49), esta ruptura com
as crenças ortodoxas, que acompanha a dissolução do laço estável e controlado
entre crenças e práticas obrigatórias, é uma tendência típica da paisagem
religiosa contemporânea.

Paisagem esta que resulta da proliferação das crenças a que
assistimos atualmente e responde, em larga medida, à
necessidade de recompor, a partir do indivíduo e de seu contexto
particular, qualquer elemento desses universos perdidos de
sentido. (HERVIEU-LÉGER, 2008, p. 63)

A análise dessa autora nos oferece um modelo que permite considerar a
mobilidade como uma característica do fenômeno religioso contemporâneo,
superando dicotomias clássicas - como a ideia de que existe uma religião
instituída que se opõe a uma série de movimentos religiosos -, e indicando a
disseminação de novas formas de expressão religiosa: uma religiosidade flutuante
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ou elaborações sincréticas inéditas, devido à emergência de escolha de uma nova
identidade no panorama religioso. Os indivíduos contemporâneos, portanto,
constroem sua identidade religiosa - a partir dos diversos recursos simbólicos
postos à sua disposição através da cultura - em função de seus interesses,
disposições e aspirações, e conforme o que vivenciam em situações concretas.
(HERVIEU-LÉGER, 2008, p. 72-73)

Assim, conforme demonstra Hervieu-Léger, a modernidade consiste no
individualismo, pois as figuras típicas do peregrino e do convertido permitem
identificar a particularidade de cada indivíduo que vive centrado em si mesmo.
(HERVIEU-LÉGER, 2008, p. 153) A paisagem religiosa moderna é caracterizada
por um movimento de individualização e de subjetivação das crenças e práticas, o
que nos faz pensar se este desenvolvimento de religiões à la carte, a proliferação
das crenças moldadas e a indicação de novos rumos da religiosidade seriam
indicadores de uma tendência à erosão das crenças.

1.5. A multirreligiosidade como possibilitadora de mudanças

Diante

do

cenário

que

aponta

para

o

individualismo

religioso

contemporâneo e para a busca por uma vivência religiosa mais significativa,
muitos/as são os/as pesquisadores/as que analisam para onde se dirigem os/as
ex-fiéis. No entanto, cabe ressaltar que toda esta movimentação só é possível
porque o sincretismo não é recente e a multirreligiosidade sempre esteve
presente nos relatos históricos, inclusive dentro do próprio catolicismo.
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Os dados divulgados nos últimos censos não revelam apenas fissuras na
tradicional hegemonia católica, mas indicam também o crescimento dos
evangélicos, dos sem religião e dos Novos Movimentos Religiosos. Vale ressaltar
que eles apontam para um início de um processo de diversificação religiosa, pois
a soma da declaração de crença dos católicos e evangélicos no censo 2000, de
acordo com Pierucci, beirava os 90%, e com a exclusão daqueles que se
declaravam sem religião, a diversidade religiosa ficava concentrada em apenas
3,5% da população brasileira. Enquanto que, quase dez anos depois, segundo
Datafolha de março de 2010, no Jornal Folha de São Paulo, a soma dos católicos
e evangélicos passou a representar 86% da população.24

Para Pierucci (2002, p. 6), esse é o espectro do monoteísmo que ainda
predomina no Brasil, com todos os seus desdobramentos exclusivistas,
destacando uma situação nova, marcada pela destradicionalização e pela
pluralização do campo religioso.

Sobre o fenômeno da destradicionalização, na abordagem de Heelas e
Woodhead (2000, p.341), apresentada no livro Religion in Modern Times,
enfatiza-se que as religiões tradicionais seriam as religiões de diferença,
enquanto que as religiões

destradicionalizadas estariam divididas em cinco

principais tipos: 1. Religiões de Humanidade, que envolvem fatores como o
desenvolvimento de uma ética de humanidade e a aplicação da razão crítica às
verdades anteriormente mantidas enquanto sagradas; 2. Espiritualidades de Vida,
que se caracterizam por uma virada para o self, uma sacralização do eu; 3.
Religiões Individualizadas, que envolvem o desenvolvimento da cultura da
24

Cf. Folha de SãoPaulo, Crescimento: 25% dos brasileiros são evangélicos, abr 2010, p.3.
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escolha, em que as pessoas inventam sua própria religião individual; 4.
Consumismo e Instrumentalização da Religião, em que a virada para o eu é
regida pela lógica capitalista, utilitarista; 5. Universalização da Religião,
caracterizada pela pluralização, aglutinando o que as diversas religiões têm em
comum.

Segundo as autoras, esse processo de destradicionalização envolve, no
geral, a internalização da autoridade e outras mudanças, como a passagem
cultural da transcendência para a imanência, da fé para a escolha, de princípios
éticos para experiências éticas, de avaliações negativas para avaliações positivas
da natureza humana, de viver em termos do que foi prescrito pela religião a viver
sua própria espiritualidade, da salvação a partir do caminho da tradição para o
esclarecimento através de rituais de escolha individual e, o mais importante, a
passagem do olhar para o futuro a partir de experiências passadas para viver a
vida aqui e agora. (HEELAS; WOODHEAD, 2000, p. 343-344)

Robert Bellah, um dos autores mencionados por Heelas e Woodhead, cita
em seu trabalho uma expressão do que ele considera a forma moderna de
religiosidade individual: o Sheilaísmo. Bellah apresenta Sheila Larson, uma das
pessoas que ele entrevistou para a realização de sua pesquisa, e mostra como
ela afirma sua fé a partir de uma religião que ela própria criou, baseada no amor e
no cuidado consigo mesma.

Seguindo a lógica apresentada por Bellah, é

possível afirmar a existência de um tipo de religião para cada habitante no mundo
– o que nos ajuda perceber a necessidade de busca das pessoas por religiões
mais significativas e adequadas às suas necessidades.
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É

importante

notar

que,

apesar

de

enfatizar

o

processo

de

destradicionalização (transformação da religião) em oposição ao processo de
secularização (declínio e desaparecimento da religião), Heelas e Woodhead não
afirmam sua supremacia, mas sim o fato de que não vivemos uma póstradicionalização. Ou seja, percebe-se dentro da própria modernidade a presença
de processos de manutenção da tradição, invenção e reinvenção da tradição
(retradicionalização).

Assim, o campo religioso atual caracteriza-se pela convivência de diversas
crenças, tradicionais e destradicionalizadas, que proporcionam um novo tipo de
moral que influencia o comportamento dos indivíduos. Trata-se de um campo
permeado por multiculturalismo e sincretismo, que favoreceu o surgimento de
Novos Movimentos Religiosos e possibilitou a diversificação e trânsito religioso de
homens e mulheres entre crenças, pois deu a eles/elas a oportunidade de
viverem e conduzirem a sua religião de forma individualizada, desejada e por
preferência, conforme relata Danièle Hervieu-Léger.

Cabe ressaltar que, para as mulheres, essa diversificação garantiu a
entrada em novos espaços e a visibilidade antes não garantida nas religiões
tradicionais. Esta tendência, verificada no campo religioso brasileiro, pode ser
explicada devido a presença, no Brasil, de diferentes religiões que influenciam e
acrescentam características à identidade religiosa recém-construída. Isto porque,
historicamente, apesar de uma suposta hegemonia católica, o quadro religioso
brasileiro foi formado a partir de misturas e trocas culturais entre crenças, e estas
convivências e improvisações dos fiéis construíram um cenário religioso sincrético
e cheio de possibilidades.

54

Desde os tempos coloniais, o Brasil foi palco de um intenso processo de
integração de várias culturais, tais como africana, indígena e portuguesa,
recebendo também influências de judeus e árabes desde a época do processo de
entradas e bandeiras. Por causa disso, e tendo o sincretismo em foco, vários
autores/as definiram fenômenos presentes no campo religioso apoiando-se no
fato de que a prática religiosa brasileira nunca foi rígida, facilitando a convivência
e as trocas culturais entre as crenças, e fazendo destas improvisações e da
criatividade dos fiéis peça fundamental para o entendimento do cenário religioso.

Bernard Sorj, por exemplo, caracteriza a religiosidade brasileira como
flexível, pragmática, e que permitiu a diversidade “[...] que estabeleceu devido a
fragilidade da Igreja Católica, e sua capacidade adaptativa, a vitalidade de cultos
africanos e o surgimento de uma cultura pragmática e multifacetada”. (SORJ,
2000, p. 31-32)

Essa diversidade maleável nos ajuda a compreeender como, em busca de
uma desinstitucionalização da religião, fiéis teriam aproveitado determinadas
características de religiões variadas e assumido o papel de construtor/a de sua
própria religiosidade, realizando uma espécie de bricolagem ou arranjo pessoal do
religioso.

Nos capítulos a seguir, analisaremos a busca religiosa de mulheres a fim
de destacar a insatisfação delas quanto à existência de um modelo patriarcal
dominante e, ainda, apontar para uma perspectiva teórica feminista que, ao
propor novos métodos, busca dar visibilidade às experiências das mulheres e
ampliar ainda mais as possibilidades de análise do fenômeno religioso.
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CAPÍTULO II

VALE DO AMANHECER: UMA APRESENTAÇÃO

A fim de apresentar o campo empírico de investigação desta pesquisa, este
capítulo apresenta um quadro preliminar, de natureza descritiva, e oferece
informações acerca do fenômeno religioso contemporâneo denominado Vale do
Amanhecer.

Na intenção de destacar a participação religiosa das mulheres durante o
período de formulação, desenvolvimento e sustentação da doutrina que viabilizou
uma prática religiosa consistente, alicerçada no estabelecimento de uma
fisionomia organizacional definidora e legitimadora de posições hierárquicas, é
que iniciamos a apresentação deste movimento.

Antes, porém, cabe o registro de que esse movimento religioso tem origem
sincrética e popular: surgiu das experiências espirituais de sua líder e se instalou
em uma pequena área no Distrito Federal, um território considerado místico
devido à história do padroeiro Dom Bosco25, à crença presente no imaginário
popular e aos planos dos fundadores, que julgavam ter como missão a

25

Conforme registros da diocese católica de Brasília, Giovanni Melchior Bosco, nascido em
Castelnuovo d'Asti na Itália em 16 de agosto de 1815 foi um sacerdote católico, fundador da Pia
Sociedade São Francisco de Sales, canonizado em 1934. Era popularmente conhecido como Dom
Bosco, e foi aclamado pelo Papa João Paulo II como o “Pai e Mestre da Juventude”, por ter
desenvolvido para a educação infantil e juvenil um sistema preventivo em educação. Conta-se que
ele tinha vários sonhos, visões e premonições, entre eles um associado à construção de Brasília:
“Entre os paralelos de 15° e 20° havia um leito muito largo e muito extenso que partia de um ponto
onde se formava um lago. Então uma voz disse repetidamente: ‘Quando escavarem as minas
escondidas no meio destes montes aparecerá, aqui, a terra prometida onde correrá leite e mel.
Será uma riqueza inconcebível.’” Disponível em: http://obrademariabrasilia.com/?p=4664. Acesso
em 20 fev 2009.
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inauguração daquela cidade e de um novo tempo e novas expectativas para o
Brasil.

Neste capítulo, apresentaremos a origem e o histórico do movimento, a
trajetória de seus líderes e também considerações acerca da doutrina e hierarquia
presente no território religioso do Vale do Amanhecer, buscando aproximar os/as
leitores/as deste universo para facilitar a compreensão de sua organização
ritualística como devedora de um contexto histórico.

2.1. O Vale do Amanhecer: uma definição

O Vale do Amanhecer é considerado uma comunidade religiosa sincrética
e de origem popular. Na tentativa de caracterizar este movimento religioso, vários
foram as/os pesquisadoras/es que teceram considerações e análises. A
semióloga Carmen Cavalcante (2000, p. 11), por exemplo, usa o termo seita para
definir o Vale do Amanhecer, esclarecendo que lá é possível identificar a
existência do padrão “teoria de um mestre seguida por numerosos prosélitos”, de
acordo com o dicionário Crenças, Seitas e Símbolos Religiosos26. Já Marques diz
que o conceito de seita não permite compreender o verdadeiro atributo da
instituição e apenas a qualifica. Ele destaca que nem o conceito de sincretismo
seria capaz de esclarecer “[...] a função dos fiéis, o objetivo da instituição e a
denominação que os falantes fazem de si mesmo”. (MARQUES, 2002, p. 17) No
entanto, à margem dessas discussões, preferimos trabalhar com as definições de
26

Cf. Hugo SCHLESINGER, Humberto PORTO, Crenças, seitas e símbolos religiosos.
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Mário Sassi, o mentor e líder intelectual da doutrina, que parte da ideia de que o
Vale do Amanhecer é um exemplo do sincretismo religioso brasileiro.

Sobre essa classificação, é necessário afirmar que a definição de
sincretismo trazida pela História das Religiões apresenta-o como uma fusão de
concepções religiosas diferentes ou a influência exercida por uma religião nas
práticas de outra. Segundo Ferreti (1995, p. 18), sincretismo “[...] é a síntese de
variados processos analíticos, podendo significar amálgama, superposição,
paralelismo, adaptação, mistura, fusão, convergência, entre outros, a depender do
estudo que se queira realizar e da referência teórica que se utilize”.

Devido à peculiaridade do lócus religioso - que possui princípios e normas
que orientam e reproduzem as práticas de um grupo, abarcando diversas crenças
religiosas -, o conceito de bricolagem é por vezes mencionado por autores/as que
buscam explicar a associação de elementos simbólicos e múltiplas referências
históricas das mais diversas culturas (grega, egípcia, hindu, romana, précolombiana etc.) presentes na doutrina do Vale do Amanhecer.

De acordo com Sassi, o Vale do Amanhecer é uma doutrina que surgiu
com a criação da União Espiritualista Seta Branca (UESB) em 1959.
Posteriormente, com a fundação do Templo Mãe, a comunidade religiosa se
expandiu muito devido à onda de misticismo vinculada à cidade de Brasília–DF, o
que explicaria o sincretismo.

A comunidade religiosa juridicamente intitulada Ordem Espiritualista Cristã
(OSOEC) ficou conhecida por Vale do Amanhecer a partir do dia 15 de abril de
1964, quando foi fundada. De acordo com José Carlos do Nascimento e Silva
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(1999, p. 4), um dos destacados integrantes do grupo, a entidade denominada
OSOEC definia-se como uma sociedade civil de natureza beneficente, apolítica,
constituída de acordo com as leis vigentes no país e revelações doutrinárias
emanadas da Clarividente Neiva Chaves Zelaya, tendo por finalidade a prática e
desenvolvimento do mediunismo e prestação de assistência social, tudo sob a
égide do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Atualmente, com sede localizada a aproximadamente seis quilômetros ao
sul da cidade de Planaltina, no Distrito Federal, o Vale do Amanhecer ocupa cerca
de um milhão de quilômetros quadrados.

[...] um terreno que, geometricamente, assemelha-se a um
triângulo, sendo seus limites definidos pela rodovia DF-130,
configurando a base, mais o encontro dos córregos Pipiripau e
Coatis, que, somados ao córrego Mestre D’Armas, confluem para
o vértice desse triângulo do Vale, formando o Rio São Bartolomeu.
(SASSI, 1979, p.62)

Geograficamente, o espaço sagrado não pode ser definido como vale,
como faz sugerir sua denominação, pois topograficamente assemelha-se a uma
área de planície pontilhada por algumas elevações.

O Templo Maior recebe visitas diariamente e os/as adeptos/as fazem
questão de salientar que o atendimento espiritual oferecido jamais é cobrado.
Como afirma Mário Sassi (1979, p. 62), líder intelectual do movimento: “[...] isso
se aplica à entidade como aos médiuns em particular. Tudo quanto é necessário
para o Templo é provido pelo Corpo Mediúnico”. No entanto, cabe mencionar a
destacada presença de lanchonetes, restaurantes, lojas de lembranças e artigos
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do Vale que justificam-se pela “[...] troca natural de valores que nada afeta o
trabalho mediúnico”. (SASSI, 1979, p. 64)

Trata-se de um destacado pólo de atração turística da região, devido ao
número expressivo de visitações e o fato da doutrina prever atendimento
espiritual.

Figura 2 – Mapa com localização do Vale do Amanhecer em Planaltina (DF)
27
Fonte: Site oficial do Vale do Amanhecer – Templo Mãe
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Subadministração Regional do Vale do Amanhecer, um fluxo mensal de doze mil
visitantes, totalizando aproximadamente 22 mil pessoas, entre médiuns residentes
e moradores sem filiação à comunidade religiosa, que circulam por esse cenário
cultural.28

27
28

Disponível em: http://www.valedoamanhecer.org.br Acesso em 20 ago 2011.
Informação oral, fornecida pela Subadministração Regional do Vale do Amanhecer.
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2.2. Breve histórico

Sobre a ocupação deste espaço, Galinkin (1977, p. 3), em sua dissertação
de mestrado, diz que os lotes foram ocupados e distribuídos pela organização
religiosa, que também controlava a ocupação da área, ficando cada morador
responsável pelas despesas da construção de sua própria casa.

Cabe ressaltar que, anteriormente à fundação do Vale do Amanhecer em
1959, existiram outras tentativas para criação de um espaço religioso. Neiva e
Dona Neném29 teriam fundado a União Espiritualista Seta Branca (UESB) neste
mesmo ano no Núcleo Bandeirante, cidade satélite de Brasília, e, orientadas por
ordens espirituais, juntamente com membros da organização religiosa vieram se
instalar numa zona rural chamada Serra do Ouro, que fica no km 73 da Rodovia
Brasília-Anápolis, onde formaram uma comunidade e deram início aos trabalhos
espirituais.

Neiva e Dona Neném levaram para esse local quarenta crianças
abandonadas e passaram a sustentá-las através da renda de uma pequena
serraria, uma fábrica de farinha, uma farmácia e uma pequena pensão que
hospedava pacientes que viam em busca de ajuda e tratamentos espirituais.

Cinco anos depois, elas se separaram e Neiva seguiu com sua família,
alguns membros da comunidade religiosa e as quarenta crianças para a cidade
de Taguatinga, onde foi construído um barracão de madeira, em um terreno
29

Dona Neném, em relatos dos membros do Vale, é mencionada como uma das pessoas que
ajudara Neiva a reconhecer e controlar sua mediunidade. Elas se conheceram em um centro
espírita kardecista, num momento em que Neiva buscava explicações sobre seus sonhos.
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cedido por um proprietário, substituindo a União Espiritualista Seta Branca
(UESB) pela Ordem Espiritualista Cristã (OSOEC), mencionada anteriormente.

Para os/as adeptos/as, o fato de Neiva não ter desistido da ideia da
fundação de uma cidade religiosa seria devido a sua missão terrena.

Desde quando Neiva começou a ter suas primeiras experiências
mediúnicas, mantendo contato com espíritos extraterrenos
materializados, ela foi alertada que seria preparada para auxiliar
as pessoas em seu sofrimento e para desempenhar sua grande
missão, que é dar ao mundo o mestre doutrinador e juntamente
com este, preparar a humanidade para a entrada do III milênio.30

Assim, a instalação definitiva do movimento religioso na cidade de
Planaltina foi um sonho realizado. Era a hierópolis, conforme expressão utilizada
por Stork Oliveira (1999, p. 15), um local sagrado que, por força da explosão
demográfica do Distrito Federal, foi ocupado aos poucos por lojas, comércios e
outros grupos religiosos o que não impediu o crescimento do movimento religioso,
conforme veremos a seguir.

2.3. O espaço sagrado: o Vale e suas territorialidades

Antes

de

discorrermos

sobre

a

espacialização

e

a

criação

de

territorialidades localizadas neste universo religioso, é preciso destacar que a
origem do Vale do Amanhecer enquanto território deu-se em função das visões
mediúnicas da sergipana Neiva.

30

Lourdes, apará, 49 anos, entrevista realizada pela autora, anotação de campo, Planaltina (DF),
05/08/2009.
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Ela teria peregrinado e escolhido o espaço para a construção dos templos
e instalação da nova doutrina no Planalto Central Brasileiro, influenciada pela
Corrente Indiana do Espaço, um grupo de espíritos de luz que a orientava e
instruía para o início de sua grande missão terrena.

Sobre esse processo de ocupação, Stork Oliveira (1999) e Takeda e
Almeida (2007) revelam que, com o aumento significativo da população da capital
federal, a então cidade sagrada teria sofrido algumas transformações em seu
território. Inicialmente, o surgimento de novos estabelecimentos comerciais e
facilitação de acesso foram algumas das transformações que contribuíram para a
programação da doutrina na década de 1980. No entanto, após a morte da líder
do movimento em 1985 e a transferência da autonomia administrativa a seu filho
biológico, Gilberto Chavez Zelaya, ficou evidente o crescimento desordenado e as
dificuldades de urbanização e segurança. (TAKEDA; ALMEIDA, 2007, p. 2)

Visivelmente, o local encontra-se dividido em duas áreas: uma mais
tradicional, próxima aos templos, e outra mais recente, formada por loteamentos
ao redor. Na prática, essa seria a divisão do espaço sagrado e profano, pois a
maioria dos/as adeptos/as encontra-se instalado/a na primeira área, local
inclusive onde funciona a sede responsável por administrar os mais de 600
templos espalhados pelo território nacional.

A definição para a ocupação desses espaços se dá pela visão de mundo
do ser religioso, revelando quais seriam as diferenças existentes entre um lugar
sagrado e outro profano. Conforme Eliade, o fator de diferenciação é o sagrado
em oposição ao não-sagrado. “Há, portanto, um espaço sagrado, e por
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conseqüência ‘forte’, significativo, e há outros espaços não-sagrados, e por
conseqüência sem estrutura nem consistência, em suma, amorfos”. (ELIADE,
2001, p.25)

Para compreender o sagrado e suas manifestações, Eliade propôs o termo
hierofania. Segundo ele, essas manifestações podem ser diversas e aparecem
num objeto qualquer: uma pedra, um nó, uma imagem ou uma pessoa. Porém, a
manifestação do sagrado implica algo de misterioso, ligado à realidade que não
pertence ao nosso mundo. A pessoa religiosa, ao aceitar uma hierofania, vivencia
um sentimento em relação ao objeto sagrado, o que não quer dizer uma adoração
do objeto em si, mas uma adoração de algo sagrado que o objeto ou lugar contém
e que o diferencia dos demais.

Pode-se afirmar que o sagrado se manifesta sob a forma de hierofanias,
classificando o espaço, assim como acontece no campo empírico desta pesquisa,
onde inúmeros são os símbolos que garantem uma característica peculiar ao local
e uma experiência de fé às pessoas que ali acorrem.

Na intenção de evidenciar como se dá a interação de mulheres e homens
neste espaço religioso, destacamos a importância de lançar sobre ele um olhar
que revele de que forma o sagrado foi considerado para a formação de um
território. Nesse sentido, é importante destacar o conceito utilizado pela geógrafa
Zeni Rosendahl, que aponta como as hierofanias “consagram” o espaço e,
consequentemente, singularizam e segregam o espaço profano.

O espaço sagrado é um campo de forças e de valores que eleva o
homem religioso acima de si mesmo, que o transporta para um
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meio distinto daquele no qual transcorre sua existência. É por
meio dos símbolos, dos mitos e dos ritos que o sagrado exerce
sua função de mediação entre o homem e a divindade. E é o
espaço sagrado, enquanto expressão do sagrado, que possibilita
ao homem entrar em contato com a realidade transcendente
chamada deuses, nas religiões politeístas, e Deus, nas
monoteístas. (ROSENDAHL, 2001, p.30)

Para a autora, o conceito de sagrado e sua representação simbólica nos
remetem à perspectiva do poder mantido e reproduzido pela comunidade em suas
territorialidades religiosas. Desse modo, a cultura cria um território e é através
dele que se fortalece e se apresenta a relação simbólica existente entre a cultura
e o espaço. O ser religioso é motivado pela fé em sua experiência na vida e a
partir daí observa-se o poder do sagrado na construção de territórios religiosos.

Entendemos o conceito de território como derivado do conceito de espaço,
ou seja, como um produto da apropriação de um certo segmento por um grupo
social que nele estabelece relações políticas de controle ou relações afetivas,
identitárias e de pertencimento. Um conceito importante para a compreensão da
territorialidade religiosa, definida então como “[...] conjunto de práticas
desenvolvidas por instituições ou grupos no sentido de controlar um dado
território, onde o efeito do poder sagrado reflete uma identidade de fé e um
sentimento de propriedade mútua” (ROSENDAHL, 2005, p.203), fortalecendo as
experiências religiosas coletivas ou individuais que o grupo mantém no lugar.

Nesse sentido, o Vale do Amanhecer pode ser considerado um território,
pois teve o espaço ocupado por um grupo de pessoas para a execução de
práticas religiosas, possuindo desde o princípio uma organização e investindo
física e culturalmente naquele local. No entanto, para se compreender as
territorialidades existentes neste espaço, é necessário entender a vivência

65

territorial dos moradores e adeptos/as, que diariamente convivem com os
símbolos e as experiências místicas do lugar.

Takeda e Almeida (2007, p. 4), em um estudo realizado sobre a
espacialização e a construção das territorialidades do Vale, destacam a
importância de se considerar as relações existentes nesse território, bem como os
valores e preconceitos a ele associados. Para isso, identificam três grupos: dos
moradores e membros do Vale; dos moradores e não membros; e o dos que não
residem no Vale do Amanhecer e julgam os habitantes e o território de uma forma
carregada de preconceitos. Segundo eles, a partir dessas análises, é possível
confirmar a presença de pelo menos dois tipos de territorialidade no espaço
estudado: uma mística/sagrada/tradicional e outra no espaço vivido pelos/as não
adeptos/as, que são geralmente excluídos/as de políticas públicas e condições
básicas. (TAKEDA; ALMEIDA, 2007, p. 5) No entanto, vale ressaltar que apesar
das diferenças prevalece o respeito dentro deste território.

Mesmo apesar do distanciamento, não no sentido espacial, são visíveis as
diferentes territorialidades, ou seja, as diferentes formas de materialização do que
é vivido no território. Isso facilita a compreensão do conceito trazido pela
geografia cultural, que enfatiza questões de ordem simbólico-cultural, aponta para
a existência de uma territorialidade religiosa como um conjunto de práticas
desenvolvidas por instituições ou grupos religiosos para controlar determinado
território, e ajuda a firmar a ideia de que as experiências religiosas que o grupo
mantém no lugar sagrado fortalecem as territorialidades e, consequentemente,
constituem e consolidam o território.
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O território religioso e suas territorialidades possuem formas e funções que
são permeadas por relações de poder, incluindo sua criação e gestão. Os estudos
das práticas religiosas no Vale do Amanhecer revelam como se formaram as
construções simbólicas no território do sagrado, tornando-se possível perceber
que, à medida em que a doutrina foi sendo elaborada, o grupo foi elegendo
símbolos e normas de conduta, se apropriando deles e os inserindo em suas
práticas religiosas.

Não se pode deixar de mencionar a importância do poder da religião no
controle de seus fiéis, influenciando a escolha e a permanência em um
determinado espaço. Isto porque, segundo Rosendahl (2005, p. 203), as divisões
territoriais e a organização hierárquica de religiões institucionalizadas são
estratégias políticas adotadas com o objetivo de assegurar o controle, a vivência e
a vigilância dos fiéis frente à crescente mobilidade dos seres e os acontecimentos
históricos.

No Vale do Amanhecer, as práticas e os símbolos delineiam o território
religioso e suas territorialidades, favorecendo o exercício da fé e a construção de
uma identidade ideal para os/as adeptos/as neste espaço.

Trata-se de um conjunto de práticas e comportamentos elaborados pelos
idealizadores no sentido de controlar um determinado território, o que de certa
forma explicaria a postura patriarcal e sexista embutida na doutrina idealizada e
dirigida por uma mulher, como veremos nos próximos capítulos.
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Figura 3 - À direita, vista da Estrela da Sublimação, à esquerda a elipse e atrás entrada
31
para o Templo mãe.
32
Foto: Christian Tragni

Segundo os/as adeptos/as, estes locais são lugares estratégicos para a
manipulação de energias, daí a importância da presença de determinados
símbolos, como a elipse, na imagem acima.

Segundo o Mestre Jaguar Joaquim (60 anos):
Este símbolo tem a função de captar as energias e ainda
transmitir uma importante mensagem: a evolução do cristianismo,
de sua fase de martírio para sua fase científica, pois o martírio
estaria relacionado ao carma e à necessidade de redenção pela
dor, enquanto que, na nova fase, a razão e a atitude científica
viriam predominar sobre a dor e o sofrimento.33
31

Todas as fotografias e ilustrações apresentadas neste trabalho são registros de profissionais ou
adeptos autorizados pelos membros dirigentes da doutrina, que atualmente não permitem a
divulgação de imagens do Templo Maior para outros fins que não sejam o de divulgação desta
religiosidade.
32
Disponível em: http://www.lightstalkers.org/images/show/407229 Acesso em 19 nov 2009.
33
Joaquim, doutrinador, 60 anos, entrevista realizada pela autora, anotação de campo, Planaltina
(DF), 16/11/10.
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As práticas religiosas dos membros do Vale do Amanhecer acontecem, na
maioria das vezes, nas dependências do território tido como religioso devido à
existência de diversos ambientes que correspondem aos trabalhos realizados
(linha de passe, o setor de cura, setor dos tronos, mesa evangélica, entre outros).
Durante o desenvolvimento de suas práticas, observa-se a presença da mistura
de crenças diversas e a orientação para prática do bem, a partir da lei do retorno:
“Dai de graça o que de graça recebestes”.

Figura 4 - Espaço interno do templo, onde acontece o Trabalho de Tronos
34
Foto: Edson Rodrigues

Outra

característica

que

merece

destaque,

ao

considerarmos

a

compreensão do espaço religioso, é que a grande maioria dos templos onde
acontecem as práticas religiosas fica localizado na zona rural ou em bairros
afastados da cidade, o que demonstra como os Novos Movimentos Religiosos,
são marginalizados territorialmente. E, mesmo apesar de estarem distantes do
34

Disponível em: http://edsonadjuntovalexo.blogspot.com/p/autencidade-cristica-do-vale.html
Acesso em 19 nov 2009.
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centro urbano, os membros fazem questão da demarcação do espaço, dando
ênfase aos símbolos utilizados pela doutrina, com mais ou menos ostentação, de
acordo com as condições financeiras da comunidade.

Sobre esta situação, os membros dizem não se sentirem incomodados,
pois a escolha do local para a fundação de um templo é realizada pela
espiritualidade, que “[...] sempre indica um terreno próximo a uma nascente de
água [...]”35, de preferência um lugar mais tranqüilo, evitando incomodar as
pessoas ao redor.

O local não é escolhido pela gente, é algo muito natural. Quase
todos os templos são afastados da cidade mesmo e isso é para
evitar chamar a atenção e incomodar as outras pessoas. Sendo
dentro da cidade, às vezes tem problemas de incomodar os outros
e, devido ao pouco espaço, fica impossível ter áreas de acesso
para os trabalhos externos, como o Abatá e acaba limitando o
número de rituais que poderia existir por falta de espaço.36

A partir dessas e outras considerações sobre a construção desse território
religioso, faremos algumas reflexões acerca do surgimento, elaboração da
doutrina e práticas místicas vivenciadas por homens e mulheres que se dedicam
a legitimar tais territorialidades. A começar pela história de seus articuladores, o
casal Neiva e Mário Sassi, mentora e decodificador da doutrina cristã
espiritualista, que juntos dedicaram suas vidas a esse território religioso e sua
expansão doutrinal.

35

José Geraldo, apará, 42 anos, entrevista realizada pela autora, anotação de campo, Planaltina
(DF), 20/04/10.
36
Laércio, doutrinador, 67 anos, entrevista realizada pela autora, anotação de campo, Planaltina
(DF), 20/04/10.
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2.4. A doutrina e seus articuladores

No ano de 1976, a Ordem Espiritualista Seta Branca, como era
denominada a doutrina do Vale do Amanhecer, estabeleceu-se no atual sítio, a 50
km do Plano Piloto, nas proximidades da cidade satélite de Planaltina, sob a
liderança de sua fundadora, Tia Neiva, nascida em Sergipe em 1925. Tratava-se
de uma típica cabocla nordestina, morena e vaidosa, como descreve Ana Lúcia
Galinkin:

O feminino interpretado por Neiva tem algo de exuberante, teatral,
sensual. Vestindo-se sempre de longo, olhos carregados de rímel
e sombra escura, cabelos longos e pintados de negro, usando
grandes brincos de cigana, pulseiras, anéis, era não só um
exemplo para as outras mulheres da seita como ainda as encoraja
a se cuidarem e se enfeitarem. (GALINKIN, 1992, p. 70)

Anteriormente a sua trajetória religiosa, Neiva casou-se, teve filhos e
mudou-se para a cidade de Ceres, em Goiás, onde ficou viúva, e logo depois foi
para Goiânia, quando começou a trabalhar de motorista de lotação, uma das
pioneiras37 nessa atividade considerada masculina, para sustentar os quatro
filhos.

No ano de 1957, mudou-se para o Núcleo Bandeirante, cidade satélite de
Brasília, onde começou a trabalhar junto aos candangos no transporte de material
de construção para a nova capital federal. Segundo relatos, nessa época Neiva
começou a vivenciar suas primeiras experiências mediúnicas, com insistentes
visões que a perturbavam, levando-a certa vez a internar-se em um manicômio.
37

Segundo os/as adeptos/as da doutrina, Neiva teria sido uma das primeiras mulheres a obter
uma carteira de habilitação no Brasil.
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No entanto, com o passar do tempo e apoio de seus mentores espirituais, Mãe
Iara e Pai Seta Branca, ela teria aceitado sua missão e começado a traçar os
caminhos que levariam à instalação da doutrina do Vale do Amanhecer.

Figura 5 - Neiva em 1964, durante os primeiros passos de sua missão.
38
Fonte: Site oficial do Vale do Amanhecer – Templo Mãe

38

Disponível em: http://www.valedoamanhecer.org.br Acesso em 24 nov 2009.
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Figura 6 - Neiva, anos depois como grande líder em uma cerimônia no Vale do Amanhecer.
39
Fonte: Site oficial do Vale do Amanhecer – Templo Mãe

Neiva, então, encarregou-se de dar forma ao sistema religioso ditado pelos
espíritos. E, em 1969, a doutrina atingiu sua forma definitiva com a presença de
Mário Sassi, que se tornou companheiro dela e mentor intelectual do Vale do
Amanhecer.

Ele, nascido em São Paulo, em 1921, descendente de uma família de
imigrantes de italianos, passou a juventude envolvido com atividades da
Juventude Operária Católica e a União Nacional dos Estudantes. Estudou
Filosofia e Ciências Sociais na Universidade de São Paulo e iniciou estudos nãoformais de Psicologia e Jornalismo. Casou-se e teve cinco filhos. A partir de 1962,

39

IDEM.
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com o surgimento da Universidade Federal de Brasília, decidiu trabalhar na
instituição no setor de relações públicas e mudou-se para a cidade.

Nesse período, de acordo com os seus próprios relatos, em meio a crises
de identidade espiritual, buscando orientação nos vários movimentos religiosos
existentes na nova capital, foi levado por uma colega de trabalho, após uma
tentativa de suicídio, ao encontro de Tia Neiva. A partir daí, seu destino se atrelou
aos caminhos do Vale do Amanhecer. (SASSI, 1974, p. 35)

Figura 7 - Mário Sassi uniformizado para os trabalhos religiosos
40
Foto: Edson Rodrigues

Após sua iniciação, devido ao seu grande envolvimento com a doutrina,
Mário Sassi foi o responsável por repensar os rituais, contextualizando-os e
40

Disponível em:
Acesso 5 nov 2009.

http://edsonadjuntovalexo.blogspot.com/p/autencidade-cristica-do-vale.html
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procurando fornecer-lhes um respaldo científico, aos moldes da literatura
kardecista. De acordo com os relatos de seguidores, Neiva era uma semiletrada
como a maioria dos frequentadores da doutrina. Ela absorvia as instruções de
seus mentores em estado bruto e Sassi trabalhava-as de modo a dar forma e
torná-las verossímeis, compondo o arcabouço doutrinário. Ele e ela trabalhavam
em uma relação de complementaridade: ela com a capacidade mediúnica, na
posição de clarividente, e ele como o elemento letrado que possuía conhecimento
prévio de outras vertentes espíritas.

Da união dos dois, formou-se o corpus ritualístico e doutrinário do Vale do
Amanhecer e legitimou-se a doutrina em dois níveis: um, interno, devido à
ausência de questionamentos relativos à autoridade de Tia Neiva e Mário Sassi; e
outro externo, devido à estética carregada, ou seja, a complexidade dos espaços
rituais, símbolos, linguagem utilizada na doutrinação, beleza do sistema de
indumentárias etc.

A dedicação de Sassi foi de considerada relevância, conforme aponta
Oliveira.

Seja pela organização de seus registros, pela articulação de seus
argumentos racionais para explicar o fenômeno religioso, que
impressionava intelectuais, religiosos, artistas e candangos em
pleno nascimento da Capital Federal. (OLIVEIRA, 2007, p. 37)

No entanto, é importante destacar que, em alguns estudos41, ele não
recebe tanto destaque como Neiva, sendo apresentado apenas como coadjuvante

41

Por exemplo, os trabalhos realizados por Djalma Barbosa Gonçalves (Vale do Amanhecer: Análise
antropológica de um movimento religioso Sincrético contemporâneo), Erich Gomes Marques (Vale do
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na doutrina, com o papel de traduzir e trazer ao campo da ciência as
clarividências da líder espiritual, mesmo assumindo o papel de primeiro
doutrinador. Essas pesquisas, em sua maioria trabalhos monográficos, cumprem
o papel de observar a doutrina e enfatizam a figura de Neiva, explicando a
questão de sua auto-imagem estar associada à construção das visualidades do
Vale do Amanhecer, e seus trajes e acessórios ornamentais serem entendidos
como forma de se colocar no mundo e, consequentemente, expressar sua forte
liderança. Essa reflexão sobre a importância das indumentárias na construção da
identidade do grupo será melhor detalhada nos próximos tópicos deste trabalho.

Cabe, porém, ressaltar o trabalho de REIS (2004, p. 28) que, ao contrário
dos demais citados anteriormente, evidencia a posição de Mário Sassi como
intérprete e porta-voz da doutrina, apontando o reconhecimento do grupo diante
do mentor intelectual do movimento e propondo um trabalho bem fundamentado,
que buscou explorar o imaginário, com o reconhecimento das potencialidades
imaginativas e inventivas dos indivíduos inscritos neste circuito cultural, o que
possibilita um diagnóstico da produção de bens simbólicos e materiais desse
grupo sócio-religioso.

Para Reis, não se justifica a afirmação de que Neiva ou Mário tiveram um
“[...] papel maior ou menor na composição da doutrina, mas o desempenho de
ambos foi o resultado da entrega e de suas performances no cenário de sonhos e
práticas religiosas”. (REIS, 2004, p. 30)

Amanhecer: a dinâmica das emoções nas incorporações dos rituais de trono), Daniela de Oliveira
(Visualidades em foco: conexões entre a cultura visual e o Vale do Amanhecer) e Márcia Regina da
Silva (Vale do Amanhecer: aspectos do vestuário em um contexto religioso).
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De qualquer forma, percebe-se que a organização da doutrina deveu-se à
dedicação de Neiva, responsável por traduzir para o plano físico as etapas de
doutrinação ditadas pelos mentores do plano espiritual. De acordo com a doutrina,
há uma justificativa para a escolha dela como porta-voz desse mundo espiritual.

Tia Neiva seria considerada a detentora de um grau altíssimo de
mediunidade, superado apenas por Jesus Cristo, que ocupa lugar
sagrado na doutrina, permitindo assim o entendimento do trânsito
entre os três grandes planos que compõem o universo: físico,
etéreo e espiritual.42

Segundo os/as adeptos/as da doutrina, com esta capacidade ela poderia
mais que transitar nos três planos, mas também estar nos três simultaneamente,
ultrapassando os limites de tempo e espaço.

Ao contrário do que é observado em outras doutrinas religiosas, de acordo
com os/as adeptos/as, o emissário da revelação não se manifesta no plano da
receptora. E, Neiva, através de um transe semiconsciente, ao mesmo tempo em
que realizava suas atividades cotidianas, transportava-se para outros planos,
onde mantinha contato direto com os espíritos de luz ou entidades que lhes
transmitiam instruções e informações, tais como o mapa para a construção do
espaço sagrado.

A capacidade de Neiva de ultrapassar barreiras interplanos colocou-a em
uma posição privilegiada na hierarquia espiritual. Na visão da doutrina, ela exercia
a função de intermediadora entre encarnados, desencarnados e mentores
espirituais nos planos físico, espiritual e etérico.
42

Crisléia, apará, 34 anos, entrevista realizada pela autora, anotação de campo, Planaltina (DF),
01/01/10.

77

Segundo Neiva, a mentora espiritual, as mulheres possuíam uma
sensibilidade maior e, por isso, apresentavam proximidade com o sagrado, o que
talvez explique a orientação doutrinal de mediunidade apará, ou de incorporação,
para a maioria das mulheres adeptas. No entanto, é importante destacar que as
médiuns aparás não desfrutam dos mesmos privilégios dela na hierarquia da
doutrina.

A doutrina do Vale revela que Tia Neiva apresentava uma proximidade
ímpar com o sagrado por ser a porção física de uma força espiritual. Ao contrário
das demais mulheres e entidades femininas, Neiva era representada em gravuras
de forma diferenciada.

Uma análise de sua representação em gravuras do Vale pode ilustrar essa
argumentação. Havia um padrão nos desenhos de Vilela, único artista autorizado
a produzir imagens das entidades, que explica essa verticalidade entre os planos.
De acordo com o artista, as pessoas do plano físico desinvestidas de
mediunidade são retratadas de modo comum, sem alterações em suas
fisionomias que possam indicar a presença de um diferenciador, enquanto que as
entidades do panteão do Vale recebem, em suas representações, a marca da
faculdade mediúnica: os olhos amendoados, em formato elíptico. (CAVALCANTE,
2009, p. 34)

O mesmo acontece com as imagens de Neiva, que enquanto não conhecia
sua clarividência teve seus olhos representados de forma inalterada (figura 8), ao
passo que, a partir do momento em que seu dom se manifesta, sua
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representação sofre modificações e, de mulher comum, passa à portadora de um
olhar triunfante, indicando sua porção divina e sobre-humana (figura 9).

Figuras 8 – Neiva como caminhoneira
43
Fonte: Vilela

43

Fonte: Site Oficial do Vale do Amanhecer –
http://www.valedoamanhecer.org.br. Acesso em 15 nov 2009.
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Figura 9 –Neiva como clarividente
44
Fonte: Vilela

O artista Vilela explica como se deu o processo de caracterização:

Quando iniciamos os trabalhos, submeti-me a um minucioso
processo de adaptação ao que ela chamava de uma
caracterização facial totalmente diferente de tudo o que eu
conhecia ou fizera. Por um tempo, fiz dezenas de desenhos a
lápis e à medida que eles ficavam prontos, logo ela dava um nome
para cada um. (CAVALCANTE, 2009, p. 34)

44

IDEM.
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Vilela é um componente importante no trabalho da doutrina. Trata-se de um
artista que atribuiu forma, contorno e cores às visões de Neiva, foi o responsável
pela codificação de todo esse imaginário que permeia o Vale do Amanhecer. Ele
afirma receber manifestações espirituais por meio da pictografia45 e, utilizando-se
dessa técnica, visualiza entidades e as retrata com tinta a óleo sobre tela ou com
a utilização de programas de computador, com posterior impressão em papel.
Sobre o trabalho de Vilela, Cavalcante destaca:

Integrado ao apelo kitsch do local, Vilela pinta não apenas
retratos dos espíritos mencionados por Tia Neiva, mas cria, ele
mesmo, diversos outros e representa-os. O artista afirma receber
constantemente manifestações de entidades que até então não
se haviam manifestado na doutrina. E mais: afirma que muitas
vezes chega algum fiel com encomenda, pedindo que retrate o
seu “guia espiritual”, visto em sonho, mas ainda pouco conhecido
por seu nome e/ou forma nos registros iconográficos do Vale do
Amanhecer. Geralmente satisfeitos com as imagens que o pintor
apresenta-lhes, muitas vezes geradas sem grandes palpites do
solicitante, segundo Vilela, os compradores fazem com
freqüência as seguintes exclamações: “Foi assim, com essa
roupagem, que ele apareceu para mim”. (CAVALCANTE, 2009, p.
34)

De fato, fica perceptível que todo o imaginário do Vale do Amanhecer é
cuidadosamente controlado na medida em que apenas Vilela é permitido iconizar
os guias, mentores e divindades que irão reger os/as adeptos/as.

Contudo, ao observarmos as inúmeras ilustrações desse artista, é
importante salientar que, além da representatividade dada à figura feminina de Tia
Neiva, outros representantes masculinos se destacam: o primeiro no plano físico

45

De acordos com os adeptos da doutrina, a pictografia é a capacidade atribuída a certos médiuns
de ver e retratar espíritos através de desenhos ou pinturas.
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seria Mário Sassi (que quase não aparece de forma ilustrada) e o segundo, no
plano espiritual, Pai Seta Branca.

Figura 10 - Pai Seta Branca.
46
Imagem: Vilela

Trata-se de um espírito de luz de quem Tia Neiva recebia a maioria das
mensagens do plano espiritual, considerado o mentor espiritual do Vale do
Amanhecer. Sua figura, presente nos mitos de origem da doutrina, conforme
veremos a seguir, revela uma suposta participação em cada uma das etapas
civilizacionais pelas quais o planeta Terra teria passado até se fazer presente no

46

Fonte: Site Oficial do Vale do Amanhecer –
http://www.valedoamanhecer.org.br. Acesso em 15 nov 2009.
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cotidiano de Neiva, apresentando-se como uma manifestação do sagrado para
propagar suas mensagens.

Seta Branca é um personagem de destaque e seria possível fazer uma
série de análises acerca de sua representatividade na doutrina, mas nesta
pesquisa nos limitaremos a fazer sua apresentação e evidenciar sua importância
apenas o suficiente para facilitar o entendimento da doutrina do Vale do
Amanhecer.

2.5. Mito de origem

A cosmologia do Vale do Amanhecer remonta há trinta e dois mil anos,
como um projeto de rearranjo energético e físico planetário. O planeta mitológico
Capela seria o ponto de origem da humanidade de onde vieram todas as
civilizações ancestrais e para onde irão todos os espíritos doutrinados com a
chegada do próximo milênio47. O planeta Terra seria, aos moldes de tradições
espíritas antecedentes, constituído como um local de expiação transitório, onde
civilizações cumpririam seus ciclos de evolução, deixando suas contribuições para
a formação de povos e modificações no planeta, desaparecendo por motivos
variados, explicados dentro de um contexto preestabelecido.

Baseando-se nesse contexto espiritualista, Tia Neiva e Mário Sassi,
elaboraram um universo mítico relacionado a vestígios, estudos e especulações
sobre antigas civilizações como maia, inca, greco-romana, egípcia etc., para
47

Não correspondente ao nosso calendário, mas sim a um suposto calendário cósmico.
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justificar a situação atual da humanidade e a existência e funcionalidade do Vale
do Amanhecer. Ambos ainda se utilizaram do conceito de carma - que, segundo
a crença budista, são sofrimentos que se manifestam na atual existência como
reflexos de situações passadas, na tentativa de fornecer subsídios para que a
expiação pudesse ocorrer através dos rituais.

Segundo os registros, a estrutura mitológica que fundamenta a doutrina
tem seu início com a história da civilização dos Equitumans, uma falange
missionária que se instalou nos Andes:

Há 32.000 anos atrás [sic], trezentos e vinte séculos, uma frota de
naves extraplanetárias pousou na Terra, e dela desembarcaram
uns homens e mulheres, duas ou três vezes maiores que o
tamanho médio do homem atual. Sua missão era de preparar o
Planeta para futuras civilizações. Para isso, mudaram a topografia
e a fauna, trouxeram técnicas e aproveitamento dos metais, além
de outras coisas essenciais para aquele período. Chamavam-se
Equitumans e seu domínio do Planeta durou 2.000 anos. Depois
disso, o núcleo central desses missionários foi destruído por uma
estranha catástrofe, e a região em que viviam se transformou no
que hoje se chama “Lago Titicaca”. (SASSI, 1979, p. 66)

Esta narração, explícita no livro 2.000 – A conjunção de Dois Planos, revela
a existência de um planeta mitológico chamado Capela ou Planeta Monstro, uma
espécie de centro administrativo com a responsabilidade de coordenar o destino
cármico da Terra e abrigar os espíritos que encerrassem seu processo de
expiação.

Semelhante ao mito javeíta do dilúvio bíblico, o extermínio da civilização
Equituman teria sido necessário devido à desvirtuação dos princípios da missão a
eles confiada, pois de acordo com a doutrina, os Equitumans tornaram-se
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ambiciosos e competitivos. A dizimação foi provocada pela aproximação de uma
imensa nave espacial comandada pelo Mestre Planetário de Capela, Pai Seta
Branca e, como na mitologia judaico-cristã, a água, sob a forma do lago Titica
(situado na fronteira entre Bolívia e Peru), veio substituir o espaço ocupado pelo
grupo que traiu o criador e sua missão.

Um segundo grupo, os Tumuchys, veio do planeta de Capela cinco mil
anos depois da extinção dos Equitumans e instalou-se em uma região hoje quase
integralmente submersa no oceano Pacífico, restando dela apenas uma pequena
parcela, conhecida atualmente como Ilha de Páscoa. A cidade inca de Machu
Picchu e as pirâmides do Egito estão, juntamente com as grandes e misteriosas
cabeças de pedra existentes da ilha, entre as realizações atribuídas aos
Tumuchys pelos/as adeptos/as da doutrina.

Figura 11 - Enormes estátuas de pedra conhecidas como Moais (cabeças gigantescas talhadas na
rocha vulcânicas) da Ilha de Páscoa, na Polinésia.
48
Imagem: Mestre Jorge Luís
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Disponível em: http://mestrejorgeluis.blogspot.com/2011/07/omeyocan.html Acesso em 30 ago
2011.
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Segundo Tia Neiva, sobre o enigma dos talhos nos blocos de pedra,
haveria a justificativa do uso de uma “[...] levitação mecânica, usando processos
físicos de forças magnéticas [...]” (SASSI, 1979, p. 189), por meio da qual os
megalitos eram facilmente movimentados. As estátuas da Ilha Omeyocan seriam
portas indicativas para o subsolo, onde haveria um tipo de usina que fazia parte
dos planos futuros desta civilização.

Os Tumuchys são relatados como seres extremamente belos, pacíficos e
amantes da arte e da ciência, que não se reproduziam e atingiam a idade máxima
de 200 anos. De acordo com a doutrina, seu objetivo na Terra foi o de continuar o
processo de preparação iniciado pelos Equitumans para receber uma nova
civilização, manipulando as energias cósmicas com sua avançada ciência. Os
Tumuchys realizavam essa tarefa através de “usinas de integração e reintegração
de energias” e conheciam profundamente toda a estrutura do planeta, pois
contavam com maquetes e mapas preciosos no período em que Seta Branca foi o
líder da missão, conhecido como o Grande Tumuchy. (SASSI, 1979, p. 189)

Não seria por acaso que Mário Sassi foi reconhecido pela Ordem como o
primeiro Mestre Sol Trino Tumuchy. De acordo com as explicações dos/as
adeptos/as, “[...] pela crença reencarnacionista, isso se explicaria pelo fato de
Sassi ter heranças transcendentais e estar ligado à passagem destes seres pela
Terra”.49

Finalmente para fechar seu ciclo preparatório, há vinte mil anos, já com a
estrutura física atual e amplamente povoada, a Terra recebeu jaguares, que
49

Laércio, doutrinador, 67 anos, entrevista realizada pela autora, anotação de campo, Planaltina
(DF), 20/04/10.
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vinham com a missão de “disciplinar as populações do Mundo”. Eles dariam
origem a uma série de civilizações até chegarem às formas que atualmente
possuem.

Mais numerosos que os Equitumans e os Tumuchys, eles
deixaram suas marcas em todos os povos [...] Aos poucos esses
espíritos foram deixando para trás essas identificações, e foram
nascendo em meio aos povos e nações que eles haviam ajudado
a criar. A partir daí podemos entrar na História e identificar
razoavelmente as civilizações que se seguiram até nossa época.
Nomes como chineses, caldeus, assírios, persas, hititas, fenícios,
dórios, incas, astecas, gregos, e etc., já nos são familiares pela
história.
Nessas raças e povos, através de milhares de anos, esses
experimentados espíritos, acabavam sempre por ocuparem
posições de mando e se destacavam com reis, nobres, ditadores,
cientistas, artistas e políticos. (SASSI, 1979, p. 40-41)

De acordo com a doutrina, a partir dessa origem, os destinos dos jaguares
foram convergindo para a Era de Peixes, época do nascimento de Jesus. E,
aqueles que eram da falange do Jaguar, que no século XVI tomou o nome de
Seta Branca, fizeram seu juramento e iniciaram sua nova fase, agora sob a
bandeira de Jesus e sua Lei do Perdão. Assim, Jesus teria inaugurado a fase de
redenção cármica do Sistema Crístico chamado Escola do Caminho e, desde
então, esse grupo de jaguares passou a agir com ela.

Nos papéis de ancestral mítico e mentor espiritual da doutrina, encontra-se
a figura de Pai Seta Branca. Ele teria pertencido a cada uma das civilizações
capelinas que teriam habitado a Terra e manteve-se, em todos os momentos no
comando. Segundo a doutrina, ele foi o Mestre Equituman, foi o Grande Tumuchy
e, também o Jaguar-Chefe, e ainda enquanto terrestre, após a vinda de Jesus
Cristo, teria sido a encarnação de São Francisco de Assis:
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O espírito que habitava a personalidade do ‘poverelo’ era de um
veterano deste Planeta: ele já havia comandado a Estrela
Cadente; e ele já tinha sido o Grande Tumuchy; ele fora também o
Grande Jaguar; agora ele era Francisco de Assis. Mais tarde, no
século XVI, ele se chamaria Seta Branca. (SASSI, 1979, p. 10)

Segundo registros da doutrina, Seta Branca ganhou essa denominação,
devido à capacidade de contemporização com os inimigos ou mesmo dentro de
seu próprio grupo. Ele, em sua encarnação como líder de um grupo indígena
andino, nunca teria manchado suas flechas de sangue.

Importa considerar, a partir dessa narrativa mística, que à medida em que
se toma conhecimento do universo do Vale do Amanhecer, percebe-se que a
doutrina procura recuperar elementos de diversas civilizações e sociedades
extintas e até os rituais são organizados a partir de uma geografia mística. Como
exemplos, entre tantas outras referências, observamos que: o Turigano, espaço
ritual circular situado ao lado do Templo principal, remete-nos ao império romano;
a Pirâmide, local de concentração de energia e que funciona como uma usina
energética para sua distribuição em diversos rituais, conecta-se ao Egito
faraônico; a Cachoeira de Mãe Iara, localizada na área ritual do Solar dos
Médiuns, refere-se ao povos indígenas brasileiros; e o portal e o templo de pedra,
aos maias.
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Figura 12 - A Pirâmide localizada no Solar dos Médiuns - local onde ficam inúmeras pinturas de
Vilela para ilustrar entidades do Vale do Amanhecer
50
Fonte: Site oficial do Vale do Amanhecer – Templo Mãe

Todo esse histórico é justificado pela redenção cármica proposta pela
doutrina e sucessivas civilizações que sugerem que os humanos têm a
oportunidade de evoluir e se preparar para novas etapas em suas trajetórias
espirituais. Um caminho, iniciado com a vinda dos Equitumans, que anuncia sua
finalização com a falange dos Jaguares, como resume Mário Sassi:

Esta falange é composta por cerca de 30.000 espíritos,
identificados através dos milênios com as mesmas tendências e,
atualmente, absolutamente integrados no Sistema Crístico.
Alguns destes espíritos já se redimiram na Lei Cármica e estão
no comando da missão, junto ao Pai Seta Branca, o responsável
por ela. Outros estão encarnados, ainda na fase de redenção
cármica e cumprem sua missão no Vale do Amanhecer. Outros
ainda estão para chegar, aguardando sua vez nos plano etéreos.
Alguns seguem rigorosamente o Planejamento Espiritual. Pai
Seta Branca está no Comando Geral, enquanto que a
Clarividente Neiva comanda a missão na Terra. (SASSI, 1979, p.
53)

50

Disponível em: http://www.valedoamanhecer.org.br Acesso em 30 jan 2010.
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Em relação a esse discurso, percebe-se que o ato de recontar a história do
mundo funciona, na doutrina do Vale do Amanhecer, como uma estratégia para
garantir uma tradição a um novo movimento religioso. Trata-se do mito da criação
do planeta Terra ressignificado a partir de uma colonização capelina, o que dá
sentido ao discurso de Tia Neiva, a idealizadora da doutrina, e acaba funcionando
como um dos mecanismos de afirmação da identidade do Vale do Amanhecer à
medida em que apresenta diferenças em relação aos demais grupos
espiritualistas e religiões institucionalizadas.

2.6. Iniciação no Vale do Amanhecer

Os/as iniciados/as na doutrina são, na maioria das vezes, frequentadores e
visitantes que recebem um convite para se tornarem adeptos/as. Esse convite é
feito pelas entidades que prestam atendimento individualizado nos Tronos
Vermelhos e Amarelos, um dos setores de trabalho espiritual do templo. No
entanto, há casos raros em que a pessoa, ao conhecer a doutrina, converte-se
voluntariamente. De acordo com os relatos dos/as adeptos/as, esses convites
endereçados às pessoas partem das entidades espirituais que assistem os
trabalhos, em particular o de Tronos, setor em que se processa a comunicação
entre o paciente, uma pessoa comum, e o espírito de luz, manifestado em um
médium de incorporação, conhecido no meio doutrinário por Mestre Lua, quando
homem, e Ninfa lua, quando mulher, ambos apará – termo utilizado para definir
médiuns de incorporação.
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Após a aceitação do convite, o escolhido inicia o seu desenvolvimento
doutrinário. Primeiramente, ao longo de sete semanas, aos domingos,
acompanha no interior do templo as aulas oferecidas pelos mestres instrutores.
Este ritual de iniciação consiste na abertura dos chakras51 e a confirmação de
quem será o seu mentor e guia espiritual de cada iniciado/a. (SASSI, 1979, p. 11)
Após esta iniciação, o médium passa a vestir um uniforme como símbolo de seu
novo status dentro do movimento. Inicialmente um vestido branco para as
mulheres e uma calça marrom-escuro e um camisão branco para os homens. Em
seguida, sua mediunidade é revelada: apará, ou seja, médium de incorporação,
ou médium doutrinador, que tem a responsabilidade de zelar pelo transcorrer dos
trabalhos espirituais.

O médium de incorporação tem a função de servir de instrumento para
incorporação das diversas entidades que fazem parte de praticamente todos os
rituais. O que há de notável nesse tipo de médium é que seu treinamento o/a leva
a especializar-se na incorporação de apenas um tipo de entidade. Esse processo
de treinamento necessita de um período considerável de tempo, até firmar sua
mediunidade para a incorporação de uma única entidade. Já o médium de
doutrinação dedica-se a conhecer a doutrina e os processos para encaminhar os
espíritos que passam pelos diversos trabalhos.

De acordo com Sassi (1991, p. 47), a classificação do/a médium como de
incorporação ou de doutrinação não se relaciona com o seu sexo biológico, mas,
na prática, a maioria das médiuns de incorporação são mulheres. Existe ainda um

51

De acordo com os membros da doutrina, os chakras são os canais por onde circulam a energia
vital que nutre os órgãos do corpo.
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ritual específico que as submete à autoridade dos homens na condição de
médiuns doutrinadores, o que analisaremos nos capítulos que se seguem.

Após esse primeiro ritual, o/a médium passa por outros rituais iniciáticos,
tais como a Iniciação no Mundo Encantado do Himalaia. Para a doutrina, essa
iniciação é realizada em dois planos, no Vale – particularmente na Mesa Redonda
da Corrente Branca do Oriente - e nos planos espirituais, na presença de
integrantes espirituais, ou seja, mentores, guias e espíritos de luz que assistem a
iniciação. Esse processo assemelha-se às antigas iniciações medievais e o ápice
da cerimônia consiste no Envio Missionário, uma alusão a uma viagem de caráter
missionário que, no caso, seria a prática mediúnica na doutrina.

Após o Envio Missionário, o médium recebe uma espada de seu padrinho,
aponta-a para o peito e diz as seguintes palavras, dirigidas a Jesus Cristo: Firame quando me afastar de Ti. Em seguida, bebe o vinho, uma alusão ao
cristianismo, e jura que “[...] o sangue de Jesus Cristo jamais deixará de correr em
todo o meu ser”. (SASSI, 1991, p. 51)

Após essa seqüência, o/a médium é

considerado/a realmente iniciado no movimento e apto/ a praticar a sua missão
evangélica, pois está ordenado como missionário do Evangelho de Jesus Cristo.

Segundo Sassi (1979, p. 27), os trajes que distinguem um médium iniciado
são: para os homens (Mestre Sol e Lua), uma calça marrom, uma camisa preta e
um colete branco. A calça marrom simboliza as roupas de São Francisco de Assis
e a camisa preta, o conhecimento que o médium já tem de magia e do ocultismo
em geral. Eles usam também duas estrelas afixadas na indumentária, significando
o radar por meio do qual o médium recebe as energias de ordem superior
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emanadas pelo mundo espiritual. Já as mulheres (Ninfa Sol e Lua) usam saia
marrom, blusa preta e um colete branco.

Além dos dois tipos de enquadramento mediúnico mencionados, a doutrina
também reconhece outras faculdades mediúnicas - tais como a psicografia, a
psicofonia e a psicopictografia -, e afirma categoricamente serem para o
cumprimento da missão destinada aos seres terrestres.

Após a denominação do tipo de sua mediunidade, o/a iniciado/a é
emplacado, fase que recebe sua indumentária de trabalho espiritual, fita
doutrinária e um crachá onde constam as seguintes informações: tipo de médium
(incorporação ou doutrinação), nome da entidade espiritual responsável pelo seu
desenvolvimento e que por meio de sua mediunidade se manifesta ou, no caso
dos/das médiuns doutrinadores/as, o nome da princesa doutrinária que o/a
acompanhará na sua vida espiritual.

A iniciação dos médiuns doutrinadores, entretanto, não termina aí. Todos
devem atingir o grau de mestrado e são preparados através de novas aulas
expositivas com intuito de reforçar a doutrinação do médium e receberem a
denominação de Mestres Jaguares. De acordo com os/as adeptos/as, o médium
permanece seguindo sua trajetória missionária ao cumprir os cursos que o
habilitam a receber novas consagrações e que definirão seu posicionamento
hierárquico.

Os cursos destinados aos médiuns doutrinadores são:
Consagração de Elevação de Espadas, onde o médium passa a
ser tratado por mestre, Consagração de Centúria, que o capacita
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a participar de todos os rituais da doutrina e, finalmente, a
Consagração de Sétimo Raio.52

É conveniente salientar que existem, dentro da doutrina, duas divisões
hierárquicas destinadas a meninos e meninas menores de dezoito anos, que são:

Pequeno Pajé, para crianças entre os sete e quatorze anos que frequentam
uma escola doutrinária ministrada pelos Mestres Devas (uma categoria de
mestres responsáveis pela instrução dos mais jovens, transmitindo os
fundamentos básicos da doutrina), ou integrante de uma das Falanges
Missionárias, para jovens entre quatorze e dezoito anos, passando antes pela
avaliação dos dirigentes.

Nesta fase, os meninos usam jaleco branco, calça comprida preta, fita de
pajé e tiara com pena. E, para as meninas, vestido branco (igual ao modelo
adotado pelas ninfas), fita de pajé e tiara com pena. E, caso façam a opção por
integrar alguma das Falanges Missionárias, os meninos escolhem entre Magos ou
Príncipes e as meninas, entre Nityamas, Gregas ou Mayas. (ZELAYA, 1977, p.
225-227)

2.7. A hierarquia no Vale do Amanhecer

Diante do papel dos articuladores, sua importância na preservação da
doutrina e o processo de iniciação de um/a adepto/a, torna-se importante destacar

52

Jairo, doutrinador, 56 anos, entrevista realizada pela autora, anotação de campo, Planaltina
(DF), 08/10/10.
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também como se organiza a hierarquia do Vale do Amanhecer para enfatizar a
complexidade da estruturação proposta por Tia Neiva.

No início, segundo aqueles/as que conviveram com a clarividente, ela era a
única responsável pela indicação dos médiuns que deveriam ocupar posições
hierárquicas de mais ou menos destaque, pois estaria orientada pela
Espiritualidade Maior53 e ocupava o ápice da pirâmide hierárquica. No entanto,
antes de sua morte, foram delegadas funções a antigos membros da doutrina, o
que fez surgir novas denominações como os Arcanos e, mais tarde, os Trinos do
Amanhecer. Observa-se no organograma a seguir as suas posições na hierarquia
doutrinal:

53

De acordo com a visão existente no Vale do Amanhecer, a Espiritualidade Maior é constituída
por um grupo de entidades espirituais altamente evoluídas que se colocaram ao lado de Tia Neiva
como responsáveis pela organização e concretização da doutrina. Entre elas, verificamos através
da apreciação das fontes: Pai Seta Branca, Mãe Yara, Pai João de Enoch e Mãe Tildes.

95

Tia Neiva
Agla Koatay 108

Mário Sassi
Trino Tumuchy
Trino Regente

Trinos Triada Presidentes

Trino Arakém

Trino Ajarã

Trino Sumanã

Responsável pelo
Território Mãe

Responsável pelo
Território dos Templos
do Amanhecer

Território do Trabalho de
Cura

Arianos

Adjuntos (Mestres Arcanos)
Mestres Sol

Ninfas Sol
Mestres Jaguar e Ninfas

Mestres Lua

Ninfas Lua
Iniciantes
Figura 13 - Hierarquia no Vale do Amanhecer

Atualmente, o poder decisório concentra-se nas mãos do Conselho de
Trinos, que se divide em três subcategorias:
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[...] os Trinos Herdeiros, que formam o Conselho Consultivo, os
Trinos da Administração e os Trinos Regentes. Abaixo dos Trinos,
acham-se os mestres denominados Arcanos, também conhecidos
por Adjuntos, muitos dos quais responsáveis pela condução de
um grupo de médiuns a ele vinculado e que, portanto, constitui, na
linguagem do Amanhecer, seu “Povo” ou seu “Continente”. Daí
serem chamados Adjuntos do Povo. À semelhança dos Trinos, há
também subcategorias de Adjuntos, a saber: Rama 2000, Adjunto
Koatay 108, Adjunto Regente, 7° Raio Autorizado Taumantes.54

Antes da morte da líder espiritual, o sistema hierárquico subdividia a
falange de Pai Seta Branca em sete falanges, todas elas sob o comando direto do
mentor, no plano espiritual, e os integrantes do movimento no plano material
(escolhidos por Tia Neiva).

A doutrina admite uma classificação para os espíritos de acordo com o
grau de espiritualidade deles, classificando-os como: espíritos habitantes dos
Planos Intermediários, aqueles que o movimento admite como moradores das
diversas colônias espirituais existentes na orbe planetária, aguardando as suas
oportunidades reencarnatórias, incluindo aqueles que habitam os umbrais do
plano espiritual (SASSI, 1979, p. 136); e os Orixás, classificados como espíritos
de alta envergadura espiritual pelo movimento, sendo “[...] espíritos de grande
hierarquia no comando da missão”. (SASSI, 1979, p. 153)

A função dos orixás não é restrita unicamente ao comando do movimento
neste plano, mas também em outros planos existenciais, servindo de ponte entre
os adeptos e a espiritualidade maior. (SASSI, 1979, p. 174)

Os orixás encontram-se divididos em sete falanges são elas:

54

Jairo, doutrinador, 56 anos, entrevista realizada pela autora, anotação de campo, Planaltina
(DF), 08/10/10.
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Primeira Falange – Pretos Velhos Indianos – responsáveis por grande
parte dos rituais praticados no Vale do Amanhecer, são os portadores de uma
longa experiência reencarnatória. O período de reencarnação, neste plano,
coincide com o da existência da escravidão humana no Brasil. Esta falange
divide-se em várias linhas, nas quais podemos destacar as seguintes entidades:
Pai Indu (médico) e Mãe Etelvina (profetiza), Pai João e Pai Zé Pedro, Pai Tomás,
Pai Joaquim da Cachoeira, Pai João de Aruanda, Pai Tio de Palma e Pai Joaquim
de Aruanda e Pai Joaquim de Angola; e as entidades femininas: Vovó Maria do
Oriente, Vovó Maria do Congo, Vovó Cambira, Vovó Jurema e Mãe Matildes.

Segunda Falange – Caboclos e Cavaleiros de Oxossi – uma falange
composta por entidades ameríndias, muitas delas com nomes retirados das
mitologias das nações indígenas brasileiras. As principais são: Caboclo das
Pedreiras, Caboclo das Sete Flechas, Tupã e Tupinambá.

Terceira Falange – Falange de Mãe Iara – Mãe Iara é tida em todo o
movimento como a mãe de sete princesas, as quais constituem sete falanges
diferenciadas. Essas princesas, todas ligadas às águas, representam uma versão
feminina da falange dos caboclos. Seus nomes são: Najara, Iracema, Iramar,
Jurema, Jandaia e Janaína.

Quarta Falange – Falange de Iemanjá – conforme o próprio nome diz, tratase de uma falange tipicamente africana, trazida pela antiga religião dos escravos.
A inserção desta mitologia africana denota as profundas influências da
religiosidade africana no movimento.
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Quinta Falange – Falange de Maria – como na Igreja Católica, a figura de
Maria tem destaque no Vale, com a diferença de que a trindade, para o
movimento, é diferente daquela que consta na Bíblia, pois, ao referir-se ao culto
mariano, Mário Sassi (1980, p. 30), declara que, na corrente ritualística do Vale,
existe um lugar de honra para a tríade iniciática Deus-Pai, Senhor Jesus Cristo e
Virgem Santíssima.

Sexta Falange – Falange dos Médicos Alemães.

Sétima Falange – Falange de Tapir – entidade de grande influência no
contexto da doutrina, é considerada aquela que distribui a força para o êxito dos
trabalhos, sempre seguindo uma hierarquia bem definida emanada dos mundos
espirituais. (SASSI, 1980, p. 12)

Essas falanges são de ordem espiritual, ou seja, uma espécie de
identificação dos espíritos que atuam no movimento dentro dos mais diversos
rituais ali praticados. Todavia, existem também as Falanges Missionárias (ver
figuras 14 a 28), que são aquelas responsáveis pelas práticas ritualísticas dentro
da doutrina. Num total de vinte e duas falanges, cabe destacar que a maioria
delas (vinte) é representada por figuras femininas, o que se explica pelo fato de
terem sua função associada ao processo de cura e recuperação, refletindo os
ideais patriarcais da doutrina. Sobre este assunto, é válido registrar que as
Falanges de Príncipes, criada na década de 1980 por Tia Neiva, era composta
por sete integrantes, todos homossexuais. (MARQUES, 2008, p.4) Uma
observação pertinente a futuras análises do ponto de vista das teorias feministas,
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mas que não será aprofundada nesta pesquisa visto não se tratar da problemática
essencial deste trabalho.

A seguir, verifica-se, através das ilustrações de Vilela o destaque dado às
falanges. Justifica-se a ausência de algumas delas pelo período em que a
Clarividente encontrou-se com problemas de saúde e, posteriormente, veio a
falecer.

Figura 14 - Nityamas

Figura 16 - Gregas

Figura 15 - Samaritanas

Figura 17 – Narayamas
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Figura 18 - Princesas Mayas

Figura 20 - Dharmo - Oxinto

Figura 22 - Muruaicys

Figura 19 - Yuricys Sol

Figura 21 - Ciganas Aganaras

Figura 23 - Jaçanãs
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Figura 24 - Arianas

Figura 25 - Madalenas

Figura 26 - Franciscana

Figura 27 - Rochanas

Figura 28 – Cayçaras
55
Fonte: Site oficial do Vale do Amanhecer – Templo Mãe
55

Disponível em: http://www.valedoamanhecer.org.br. Acesso em 28 abr 2010.
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Tia Neiva teria nomeado essas Falanges a partir de 1975. São elas:
Nityamas, Samaritanas, Dharman Oxinto, Gregas, Muruaicys, Maias, Yuricys,
Madalenas, Jaçanãs, Franciscanas, Naraianas, Arianas, Tupinambás, Ciganas
Aganarras, Ciganas Taganas, Rochanas, Caiçaras, Yurucys Lua, Nyatra, Agulhas
Ismêmicas (ZELAYA, 1977, p. 124), e em caráter especial, em 1998, as
Aponaras, apresentada pelos Trinos.

De acordo com os ensinamentos da Clarividente, a escolha de uma falange
traria à pessoa a função de atuar sob a égide de uma falange semelhante no
plano espiritual, pois seria através dos símbolos e de suas indumentárias, que
dispõem de energias de cura, que aconteceria a captação de energias para
beneficiar espíritos encarnados e desencarnados, agindo como bálsamo para
libertar da opressão e do sofrimento todos aqueles que necessitarem.

Como se pode notar, uma estrutura hierárquica complexa, baseada em um
discurso preparatório que exige de seus adeptos conhecimentos da doutrina e
das funções a serem assumidas, o que lhes garante status durante sua ascensão
doutrinária.

2.8. Conceitos doutrinários

Dois conceitos doutrinários fundamentais da doutrina do Vale do
Amanhecer que expressam a religiosidade do movimento são a reencarnação e o
carma.
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A encarnação é um conceito religioso presente no Budismo e no
Hinduísmo, a palavra vem do latim in carnare e significa entrar ou fazer-se carne,
dando a ideia de que, no decorrer dos séculos, os espíritos passaram por
sucessivas encarnações, ocupando corpos físicos que lhes impuseram limitações
e sofrimentos relacionados à vida material. Segundo algumas doutrinas
espiritualistas, o encarnar tem o sentido de flagelação, de expiação através do
sofrimento e reflete uma condição necessária para a evolução dos espíritos. O
sofrimento é a forma de pagamento das dívidas contraídas em outras vidas.
Essas dívidas podem ser entendidas como prática de más ações para com outros
indivíduos. Já o termo reencarnação significa a ação de se encarnar sucessivas
vezes e, deriva de doutrinas religiosas e filosóficas que dizem que, na morte
física, a alma não entra em um estágio final, mas volta ao ciclo de renascimentos.

Outro conceito é o de carma, utilizado para expressar um conjunto de
ações dos homens e suas conseqüências. Seria uma espécie de destino, uma
sequência inevitável de acontecimentos em uma determinada encarnação.

Marques (2002, p. 24), no trabalho entitulado A Dinâmica das emoções nas
incorporações do Trabalho de Tronos, destaca ainda outros três conceitos que,
segundo ele, são importantes para a compreenssão do movimento: desencarne,
espíritos de luz e espíritos das trevas.

No âmbito da doutrina espírita, a palavra desencarne significa o
desprendimento total do Espírito em relação ao corpo físico, quando há o
falecimento, em conseqüência da ruptura do laço fluídico que prende ou liga um
ao outro. No entanto, de acordo com a doutrina do Vale, esta definição vai mais
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além ao definir o desencarne como o processo pelo qual o espírito sai do corpo
devido a cessação do processo metabólico, sendo então conduzido para uma
região chamada de Pedra Branca.

Segundo Sassi (1974), o espírito recém desencarnado segue diretamente
para a Pedra Branca e de lá revê toda a sua vida, relembra as suas outras
encarnações, experimenta alegrias e tristezas e, finalmente, compreende sua
missão terrena e consegue transcendê-la. Este período dura o equivalente a sete
dias na Terra. E, ao sair deste local, o mentor questionará o espírito sobre a sua
decisão de seguir o seu destino espiritual. Sua resposta será uma evidência de
que o espírito poderá dar prosseguimento ao seu processo cármico, podendo
reencarnar novamente, caso ainda existam dívidas. E, caso ele tenha saldado
todas, vai se direcionar à sua antiga família espiritual.

Em relação aos outros conceitos, Galinkin (1977, p. 56) mostra que há uma
divisão bipolar entre os espíritos: os Espíritos das Trevas e os Espíritos de Luz.
Segundo ela, os espíritos das trevas são classificados em dois tipos:

Espíritos sofredores – aqueles que desencarnam, mas não aceitam a sua
condição, porque eram apegados aos bens materiais. De acordo com os adeptos:
“[...] estes espíritos se organizam em legiões e necessitam da energia dos seres
vivos para se alimentarem. O espírito sofredor pode escolher uma pessoa para
obter sua energia, prejudicando-a.”56

56

Alexandre, apará, 39 anos, entrevista realizada pela autora, anotação de campo, Planaltina
(DF), 08/10/10.
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Espíritos obsessores ou cobradores – aqueles que permanecem próximos
daqueles com quem tiveram uma relação de inimizade, que querem se vingar do
encarnado pela ofensa provocada.

De acordo com os membros da doutrina, os espíritos das trevas podem
reencarnar novamente e até mesmo transformarem-se em espíritos de luz. Para
isso, basta que eles aceitem o processo cármico, saindo do estado de ódio e se
dispondo a completar a sua trajetória. Para eles, a encarnação é “uma
aprendizagem, é uma escola para o espírito”57, e o prazo para as reencarnações
está se esgotando devido a chegada do III Milênio58.

Os espíritos das trevas são espíritos apegados aos bens e vícios
terrenos. Eles se aproximam das pessoas para absorverem suas
energias e isso as deixa doente, tristes ou as leva a fazer más
escolhas. Quando estas pessoas procuram o Vale, passam por
um processo de purificação e afastam estes sofredores, que são
encaminhados aos cuidados da espiritualidade amiga, para que
repensem em seus atos e busquem o caminho do bem.59

Assim como para os espíritos das trevas, os espíritos encarnados também
têm a oportunidade de mudar para reparar seus erros. Para tanto, a Corrente
Indiana do Espaço oferece uma oportunidade para aqueles que seguirem sua
doutrina, eliminando as dívidas através da conversão e da prática dos rituais no
Vale do Amanhecer, desenvolvendo sua espiritualidade, ajudando os espíritos a
evoluírem e concedendo a eles bônus-hora, ou seja, uma espécie de crédito por
sua boa-ação e caridade.
57

IDEM, entrevista realizada pela autora, anotação de campo, Planaltina (DF), 08/10/10.
Segundo a doutrina, a chegada do III Milênio colocará fim às catástrofes do II Milênio e abrirá os
caminhos para uma nova civilização para os seguidores da doutrina do Amanhecer, anunciando a
prescrição das dívidas transcendentais dos adeptos através do trabalho mediúnico missionário
(SASSI, 1974)
59
Erika, doutrinadora, 23 anos. Entrevista realizada pela autora, anotação de campo, Planaltina
(DF), 01/01/10.
58
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Os espíritos de luz, por sua vez, são aqueles que superam a necessidade
das reencarnações, encontrando-se na última etapa de evolução do ser. Eles
habitam o Astral Superior, organizam-se em hierarquias e têm como líder Pai Seta
Branca, entidade evoluída que se encontra hierarquicamente abaixo de Jesus
Cristo.

Sobre a hierarquia das entidades de luz, Cavalcante (2000, p. 39), com a
ajuda de uma informante (Maria Nicolina, da falange das Madalenas), traça um
organograma, iniciando pela figura de Jesus Cristo, a mais importante, seguida de
Pai Seta Branca (na Igreja católica, ele é representado por São Francisco de
Assis) e Mãe Iara (sua alma gêmea, Clara de Assis, esposa de São Francisco).
Em terceiro lugar, encontra-se o administrador espiritual do Amanhecer, chamado
Pai João de Enoque, e em seguida os ministros, representados pelos Adjuntos,
como o ministro Ypuena, o ministro Yumatã, entre outros. E, no mesmo plano
destes, estão as Guias Missionárias e os Cavaleiros, que são representados por
médiuns femininos e masculinos. Abaixo, estão os médicos de cura, tais como o
Dr. Ralf e o Dr. Fritz, e logo após vêm os caboclos e os pretos velhos, que estão
no mesmo nível.

A seguir, veremos as formas de mediunidade praticadas no Vale do
Amanhecer, na intenção de ampliar a compreensão a cerca deste universo
religioso e revelar as funções atribuídas aos/as médiuns.

2.9. Tipos de mediunidade
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Ao retomarmos a questão relacionada à necessidade de envolvimento e
participação nos rituais, seja devido à busca por evolução espiritual ou para saldar
dívidas passadas, destacamos a mediunidade como um meio que permite as
comunicações entre homens/ mulheres e espíritos durante estes rituais.

Segundo a doutrina, todos os seres humanos são médiuns, pois a
mediunidade é um dom natural que permite contato com espíritos desencarnados
e com os planos em que estes habitam. Todos os indivíduos são, por natureza,
dotados de mediunidade, que seria a qualidade de um médium, como afirma o
Mestre José Carlos do Nascimento Silva, Trino Regente Triada Tumarã:

A mediunidade é um fenômeno natural que existe em todos os
seres encarnados, variando apenas sua natureza e intensidade de
indivíduo para indivíduo. O médium é intermediário, o que faz a
ligação entre o que é o objetivo e o subjetivo, o que, pela intuição
e ligações mais refinadas, liga um plano a outro, o que permite o
intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Trata-se
de um dom natural e comum, tendo ocorrido, na História da
Humanidade, de forma ostensiva, comum, mas sempre tratada
com visão deturpada como sendo manifestação do sobrenatural,
fruto de milagres ou sob aspecto supersticioso. Na nossa
Doutrina, a mediunidade é vista como um fato natural, real e
comprovável em qualquer pessoa. A base da mediunidade é uma
energia sutil que se origina na corrente sanguínea e se volatiliza
pelo sistema nervoso. Todos os seres humanos são médiuns
naturais, manipulando essa energia de forma subconsciente e
controlada apenas pelos seus sentimentos e pensamentos.
(SILVA, 1999, p. 272)

Assim, tanto são médiuns aquelas pessoas que recebem os espíritos em
seu corpo, chamados de médiuns aparás, quanto as pessoas que conversam com
esses espíritos segundo uma técnica própria, os chamados médiuns de
doutrinação. Cabe ressaltar que, nessa doutrina, o papel do auxiliar, existente em
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outras religiões como Umbanda, Candomblé e Espiritismo Kardecista, é tão
importante quanto o daqueles que entram em transe.

Sobre o papel do auxiliar, Mário Sassi, explica em um folheto destinado à
instrução dos iniciados:

A mediunidade ‘apará’ (mediunidade de incorporação), é
conhecida e tão antiga quanto a humanidade. Sempre existiram
os médiuns que recebem espíritos, dão comunicações, fazem
profecias, entram em transe, ou seja, estados de meia
consciência, isto é, saem do estado de normalidade psicofísica.
Porém, a mediunidade do Doutrinador não existia antes da missão
de nossa Clarividente. Ninguém jamais se lembrou, ou foi
considerado possível, que pudesse existir um transe mediúnico
com base na consciência plena, no sistema nervoso ativo. A figura
do Doutrinador foi criada em nossa Corrente, em Brasília, em
1959. (SASSI, 1977, p. 8)

Os médiuns aparás são aqueles que possuem a capacidade de incorporar.
Quando incorporam uma entidade, tornam-se o veículo de sua voz, permitindo
sua comunicação com os pacientes. Segundo Gomes (2002, p. 52), quando
personificam o espírito sofredor, auxiliam na retirada deste espírito de perto do
consultante, para ser mandado para outros planos. Eles têm a função de afastar
os maus fluídos e são capazes de deslocar energias dos planos espirituais para
os mundanos. Sua mão de força é a esquerda e, na placa de seu colete, há um
sinal de aritmética de multiplicação explicando a função do incorporador de
multiplicação de energias.

Na obra intitulada No Limiar do III Milênio, Mário Sassi conceitua o médium
de incorporação como sendo aquele que concentra energia ectoplasmática no
plexo solar, região umbilical, onde o corpo humano possui maior concentração de
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nervos. Deste modo, o incorporador tem atitudes que privilegiam o processo
fisiológico, afinal a irrigação sanguínea é reduzida no cérebro e aumentada no
plexo solar, o que difunde sua influência sobre os outros plexos, mantendo então
sua conexão com os chakras. (SASSI, 1974, p. 47-49) Segundo Sassi, o médium
de incorporação também faz emissão fluídica, no entanto, essa emissão está
associada ao processo nervoso da região umbilical, não ao psicológico, tendo
pouca expressão da vontade do médium - o que de certa forma explicaria o
predomínio da emotividade do médium apará e a predominância de mulheres com
essa mediunidade.

Sassi descreve as sete funções do médium incorporador, são elas: 1.
passagem de sofredores; 2. cura de doenças; 3. comunicações; 4. passes; 5.
desobsessão; 6. psicografia automática; 7. materialização. Ele explica que esses
médiuns emprestam seu corpo e, em estado inconsciente ou semi-inconsciente,
são utilizados pela espiritualidade para a transmissão de mensagens, não se
lembrando de nada do que ocorreu durante o trabalho.

As funções próprias do doutrinador são:

1- apreender, interpretar e conceituar a Doutrina pelo seu grupo
mediúnico, bem como a missão a ele confiada; 2- organizar,
administrar e desenvolver os médiuns; 3- abrir e fechar os
trabalhos; 4- assistir e controlar todo e qualquer trabalho de
incorporação; 5- interpretar as situações dos médiuns quando
incorporados. Se for mentor ou guia, atendê-lo respeitosamente.
Se for sofredor, doutriná-lo e fazer sua entrega aos planos
espirituais; 6- ministrar passes magnéticos de equilíbrio aos
médiuns de incorporação sempre que estes terminam sua
incorporação. Este passe pode ser ministrado a qualquer pessoa,
mesmo a outro doutrinador, quando revelar desequilíbrio; 7controlar com sua mente qualquer situação anormal de pessoas
ou grupos, mantendo sempre seu equilíbrio pessoal. O
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doutrinador, que conhece seu potencial mediúnico, pode controlar
um ambiente sem externar qualquer gesto. (SASSI, 1974, p. 51)

Sobre os trabalhos desenvolvidos pelos médiuns, Sassi chama a atenção
para o fato de que nunca podem ser realizados por um médium sozinho, sempre
em dupla. E, quanto a isso, percebe-se que os médiuns têm suas preferências,
trabalham sempre com os mesmos pares, particularmente os casados.

Como observa Galinkin (1977, p. 76), geralmente os componentes de um
par formado por pessoas casadas têm mediunidade complementar (um
doutrinador e um apará), justamente porque esta seria a forma desejável de
casamento, uma vez que “[...] incorporador só gosta de doutrinador e doutrinador
só gosta de incorporador [...]”60, segundo relatos de adeptos/as.

Sobre essas e outras preferências relacionadas à divisão de funções por
sexo, apresentaremos nos próximos capítulos considerações acerca da questão
de gênero, já que homens e mulheres possuem papéis definidos pelo gênero
dentro da doutrina, refletindo-se assim a expectativa colocada para cada um, em
relação a determinadas práticas e posturas, enquanto membros atuantes no Vale
do Amanhecer.

O capítulo a seguir apresenta a possibilidade de utilização de uma
perspectiva feminista para fazer uma abordagem crítica da presença feminina no
universo sócio-religioso do Vale do Amanhecer. Veremos como a utilização desta

60

Maria Francisca, doutrinadora, 43 anos, entrevista realizada pela autora, anotação de campo,
Planaltina (DF), 01/01/10.
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perspectiva iluminará o campo de pesquisa e revelará os papéis e funções
atribuídas a homens e mulheres neste espaço.
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CAPÍTULO III

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA FEMINISTA: DA TEORIA À PRÁTICA

Afinal, qual seria o valor da paixão pelo saber, se ela resultasse
apenas num certo conhecimento... e não, de algum modo, [...]
num desregramento de si mesmo por parte do conhecedor: Há
momentos na vida em que a questão de saber se se pode pensar
de maneira diferente da que se pensa, e perceber de maneira
diferente da que se enxerga, é absolutamente necessária, caso
se pretenda de fato continuar a pensar e refletir. (FOUCAULT, s/d
apud BROWN, 1990, p. 13)

Nos últimos anos, as metodologias feministas influenciaram as Ciências
Sociais, trazendo para o meio acadêmico novas possibilidades de pesquisa e de
entendimento das dinâmicas sociais.

Tudo teve início com o discurso feminista, que se fortaleceu nos primórdios
da Revolução Francesa e passou, de forma mais organizada, a buscar o direito à
cidadania, a reivindicar um lugar para as mulheres na sociedade e, aos poucos, a
modificar a forma do pensamento, valorizando as experiências das mulheres e
dando origem a uma nova metodologia. Desde o século XVIII, quando a produção
intelectual européia sofreu a influência do discurso político da Revolução
Francesa e dos ideais humanitários da filosofia iluminista, as mulheres produziram
escritos reivindicando seu lugar na sociedade, acreditando que os ideais de
“Liberdade e Igualdade”, disseminados pelos opositores do regime de opressão
monarquista, deveriam ser aplicados a toda a sociedade.
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Durante esse período, inúmeras foram as tentativas de silenciar o discurso
feminista emergente a partir de uma moldura androcêntrica, que definia a
natureza feminina como psicologicamente frágil, biologicamente limitada à
maternidade e intelectualmente incapaz. Apesar disso, as mulheres nunca se
conformaram com sua condição e, ao longo da história, enfrentaram diversos
opositores à sua liberdade, pois até mesmo na medicina, representada por
homens

renomados

como

Freud,

foram

elaboradas

teorias

misóginas

demonstrando a inferioridade “natural” da mulher. (JUSCHKA, 2001, p.5)

Neste contexto, as religiões também funcionaram como aliadas da
“supremacia masculina”, uma vez que quase não mencionaram a presença das
mulheres. (JUSCHKA, 2001, p.5) Uma prova disto é que as grandes religiões
monoteístas do mundo são baseadas em figuras e princípios masculinos, como
deuses, sacerdotes, santos, profetas e iluminados. 61

Nessa direção, Scott (1995, p.86) lembra que as representações e
construções dos sentidos e significados relacionados às masculinidades e
feminilidades dependem de aspectos sociais, culturais, políticos e históricos.
Portanto fica fácil perceber como os símbolos constroem e destroem identidades,
assim como são capazes de dar significado às estruturas de dominação
masculina estabelecidas em um determinado lugar.

61

Cabe mencionar, apesar da fala de JUSCKHA (2001, p. 5) mencionar que as religiões quase
não destacaram a participação das mulheres que o problema é o lugar em que elas são
colocadas, em posição subalterna, de submissão, ou como mães e cuidadoras. Por exemplo, o
cristianismo que tem suas bases fincadas na submissão de Maria, em seu papel de mãe e de
quem se preocupa com as outras pessoas antes de si mesma.
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Dentro dessa perspectiva, é importante lembrar que não só os símbolos,
mas os discursos e as práticas religiosas também têm a marca dessa dominação.

De fato, não se pode esquecer que as religiões sempre foram um campo
de investimento masculino e, historicamente, os homens dominaram a produção
do que era sagrado nas diversas sociedades, enquanto as mulheres
encontravam-se envolvidas com as práticas religiosas.

É visível a atuação das mulheres nas mais diversas expressões religiosas,
no entanto essa visibilidade não indica uma representatividade feminina nas
religiões. Ao contrário, mesmo sendo a maioria entre praticantes de diversas
religiões, as mulheres não possuem poder ou autoridade nos ambientes
religiosos. No Vale do Amanhecer, por exemplo, campo de pesquisa deste
trabalho, ficará evidente nos capítulos seguintes o quanto as práticas e discursos
doutrinais contribuem para a construção de um ideal de submissão para as
mulheres, denominadas ninfas. Ver-se-á como o determinante sexo foi utilizado
na divisão de papéis e acabou por naturalizar as funções de doutrinação e
incorporação a homens e mulheres respectivamente, o que enfatiza o poder
masculino na doutrina.

Sobre a constatação da falta de representatividade feminina nas religiões,
Rita Gross destaca em Feminism and Religion (1996) o fato de as imagens de
divindades serem geralmente representadas pela figura masculina, enquanto
imagens femininas serem proibidas ou chamadas de idolatria. Para ela, esse é
um bom início de reflexão acerca da busca das feministas por igualdade e direitos
iguais.
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[...] os homens mantêm muitos ou todos os papéis de autoridade
ou prestígio nas organizações religiosas. Dessas posições, eles
controlam e ditam as normas da tradição para todas as mulheres.
E as mulheres geralmente não são convidadas ou têm permissão
de participar na interpretação ou construção da tradição.
Geralmente a habilidade das mulheres de participar em rituais
chaves é severamente limitada e elas quase nunca são
autorizadas a assumir cargos de liderança em rituais. (GROSS,
1996, p.106)

Em relação ao histórico deste movimento e busca por igualdade de direitos,
é válido lembrar que ao longo do século XX, o movimento feminista tomou forma,
força e identidade. Politicamente, as mulheres reivindicaram igualdade social e
direito de voto e, no plano acadêmico, passaram a ter maior acesso à educação e
tornaram-se profissionais, desempenhando um papel público antes reservado
quase que exclusivamente aos homens. O movimento feminista preocupava-se
não só em criticar as condições sociais, mas também em analisar a
superestrutura teórica. Isso levou ao desenvolvimento da crítica feminista da
Ciência, uma tentativa de entender como as relações de gênero estavam
relacionadas aos processos sociais e culturais para a formação de símbolos e
mudança social.

Disciplinas como Filosofia, Antropologia, Psicologia, Crítica Literária, entre
outras, influenciaram e foram influenciadas pelos métodos e teorias utilizadas
pelas feministas, sendo que elas concentraram grandes esforços na reconstrução
teológica, pois perceberam que a religião, como forte aliada do status quo
patriarcal, necessitava ser questionada e reinterpretada.
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Apoiando-se nessa necessidade de reflexão, que teve início com a
militância feminista e, aos poucos, ocupou o espaço acadêmico para fundamentar
suas

reivindicações,

esta

pesquisa

busca

identificar

elementos

teórico-

metodológicos para realizar uma abordagem feminista, demonstrando e
questionando a participação, visibilidade e representatividade religiosa das
mulheres no Vale do Amanhecer. Em torno desse propósito, este capítulo iniciase com um breve histórico do pensamento feminista e, a partir dessa
contextualização, descreve o desenvolvimento de uma nova abordagem teórica;
questiona a existência de uma metodologia feminista a partir da descrição de
alguns conceitos básicos; e, finalmente, destaca como essa metodologia pode
contribuir para a inserção das mulheres na história ao propor uma reescrita que
considera alguns novos parâmetros.

3.1. A trajetória do pensamento feminista

A constatação de que gênero é uma construção social remonta ao
Iluminismo do século XVIII, quando os indivíduos começaram a questionar a
desigualdade individual e coletiva e entender que elas se davam por fatores
históricos e não por fatores naturais.

Foram os movimentos de militância feminista os responsáveis pelo
levantamento de diversas reivindicações em busca de espaço e liberdade e,
conseqüentemente, ampliaram as discussões acerca da necessidade de
desnaturalizar as diferenças entre mulheres e homens, rompendo com a ideia de
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que existem espaços, tarefas e características específicas e naturais para cada
sexo. Esses movimentos - políticos, sociais e filosóficos - do início do século XIX
abriram espaço para novas possibilidades e, aos poucos, conseguiram provocar
mudanças.

O processo foi lento, mas a insistente luta das mulheres conseguiu
atravessar o Século das Luzes. No campo político, o Código Civil Napoleônico
excluiu as mulheres, o que não impediu o avanço da luta delas pelo direito ao
voto feminino. No campo do conhecimento, tanto na Medicina quanto nas
Ciências Sociais, foram criadas teorias que estabeleciam a inferioridade biológica
e intelectual das mulheres como dada pela natureza. Essa produção teórica
compreendeu o feminino sob a ótica da misoginia romântica, descrevendo a
mulher como ser frágil, propenso à histeria, e cujo papel social restringia-se, no
casamento, às funções de esposa e mãe como fonte de estabilidade da família e,
por conseqüência, da sociedade. 62

No Brasil, questionamentos feministas apareceram a partir do século XIX
em meio ao movimento de luta por direitos políticos que buscava legalizar a
participação eleitoral das mulheres como candidatas e eleitoras. Bertha Lutz foi a
pioneira desse movimento. Ela fundou a Federação Brasileira pelo Progresso
Feminino e, além de lutar pelo voto, também reivindicava que as mulheres
pudessem escolher o seu domicílio e exercer o seu trabalho sem necessitar de
autorização do marido.

62

Cf. Londa SCHIENBINGER,O Feminismo Mudou a Ciência?, p.203-328.
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Bertha e outras feministas brasileiras questionavam radicalmente as
relações de poder que se estabeleciam entre os gêneros no interior dos grupos
políticos de esquerda.

Elas lutavam para impedir que a dominação machista

fosse diluída no discurso tradicional da Revolução, pois o reforço da naturalização
do poder masculino seria um retrocesso para o nascente movimento feminista
brasileiro.

De acordo Céli Regina Jardim Pinto (2003, p. 17), no Brasil, a participação
ativa dessas mulheres teria sido possível devido ao momento histórico, pois foi o
processo de urbanização, acompanhado do surgimento de camadas médias e
operárias, que criou um caldo cultural para o aparecimento de novas formas de
organização da sociedade.

O movimento das mulheres parece ser um exemplo das formas
que essa organização podia tomar e aponta para um aspecto
importante: não se tratava apenas de um grupo que lutava diante
das instâncias do Estado, ou que simplesmente buscava
deputados para propor projetos de seu interesse, mas de uma
estratégia mais complexa. O uso constante dos jornais, a
presença em eventos públicos e até a realização de passeatas
mostravam que essas mulheres não eram apenas exceções
excêntricas em uma época de recato, mas pessoas que
pretendiam ampliar sua base de apoio buscando formar uma
opinião pública a seu favor. (PINTO, 2003, p. 17-18)

Essas e outras manifestações acabaram deixando clara a intenção das
ativistas, pois não se tratava apenas de defender o direito ao voto. A proposta
abrangia a conquista de emancipação e independência ao expor a capacidade
das mulheres em exercer a cidadania no mundo da política e do trabalho. E ainda
propugnava “[...] o fim da exploração sexual, adiantando em mais de 50 anos a
luta das feministas da segunda metade do século XX”. (PINTO, 2003, p. 17-18)

119

Com a chegada do novo século, percebeu-se a participação política de
vários grupos feministas pelo mundo afora, engajados na melhoria das condições
de trabalho, que obtiveram o direito de voto para as mulheres em vários países
ocidentais. E, após a Segunda Guerra Mundial, com a constituição da ONU
(Organização das Nações Unidas) e a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, as reivindicações feministas tomaram novo fôlego.

A escritora Simone de Beauvoir, em 1949, ano da publicação do livro O
Segundo Sexo, foi quem marcou o início da fase clássica da reflexão feminista na
Europa, ao identificar a sociedade capitalista ocidental e suas formas particulares
de religião como misóginas. Com sua famosa afirmação “Não se nasce mulher,
torna-se mulher”, ela denunciou que o gênero feminino é efeito da cultura e não
da natureza, criando assim as condições para a futura criação da categoria
gênero, que seria enunciada e adotada por uma grande parte dos/as
estudiosos/as feministas nas diversas ciências e diversos domínios a partir dos
anos 1980. (LACELLE, 2002, p.4)

Foi assim que, anos depois de Simone Beauvoir, surgiram outros/as
autores/as com a mesma linha de pensamento defendendo a ideia de que a
hierarquia entre os sexos não era uma fatalidade biológica, mas uma construção
social, contribuindo assim para o desenvolvimento de novos questionamentos.
Em destaque estão as obras de Betty Friedan, The Feminine Mystique, publicada
em 1960, que criticava o fato do local privado ser reservado às mulheres
enquanto a esfera pública era considerada domínio dos homens, por isso
valorizada social e politicamente; e de Kate Millet, Política Sexual, publicada em
1970, que garantiu à autora enorme fama internacional por afirmar que “O pessoal
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é político”, na intenção de apresentar o sistema patriarcal como um sistema
político que tem como objetivo a subordinação das mulheres e destacar que a
revolução sexual deveria politizar o espaço privado, expondo a condição de
opressão sofrida e abrindo espaço para um questionamento da hierarquização
dos sexos.

A partir desses ensaios, travou-se uma discussão entre o feminismo da
igualdade e o feminismo da diferença63, possibilitando o desenvolvimento da
teoria de gênero como um sistema hierarquizado, construído socialmente, cujo
objetivo era a manutenção do poder masculino estabelecido.

De fato, tais questionamentos fizeram com que as mulheres passassem a
reagir contra uma função social, religiosamente sacralizada, exclusivamente
centrada na reprodução, baseada em uma identidade biológica vista como sua
natureza e sua essência, repensando assim a “[...] sua identificação com um
gênero feminino mais culturalmente construído do que verificado como estado de
natureza [...]” (LACELLE, 2002, p.2), algo que no Brasil só passa a ter relevância
a partir de 197564, ano considerado por Pinto (2003, p.56) como momento
inaugural do feminismo brasileiro devido a uma mudança do posicionamento
político:

63

Baseando-se nas discrepâncias apresentadas por Schienbinger (2001, p. 10), sobre feminismo
da igualdade (ou Liberal, ou Científico, ou Igualitário) e feminismo da diferença, aponta-se o
primeiro como uma visão feminista que ignora (e nega) as diferenças no pensar e no agir entre
homens e mulheres, enquanto que o segundo dá ênfase a tais diferenças buscando recuperar as
qualidades que a sociedade ocidental desvalorizou “como femininas”, tais como subjetividade,
cooperação e empatia.
64
O ano de 1975 é considerado um marco para o feminismo brasileiro. Foi em 1975 que a ONU
organizou o "Ano Internacional da Mulher", fazendo com que a questão da mulher passasse a ser
tema de discussão nas universidades e entre profissionais liberais. Nesse mesmo ano, aconteceu
o Congresso Internacional da Mulher simultaneamente no México e no Brasil, sendo que Bertha
Lutz foi ao México como representante brasileira.
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Até então o movimento estava restrito a grupos muito específicos,
fechados e intelectualizados, chegando mesmo a se configurar
mais como uma atividade privada, que acontecia na casa de
algumas pessoas. Em termos de política nacional, os últimos
anos da década de 1960 e os primeiros da década de 1970
haviam sido dominados pela linha mais dura do Exército. O
general Médici governava usando um aparato repressivo de
grandes proporções. O espaço para qualquer manifestação
pública fora praticamente reduzido a zero e a repressão chegava
a níveis de violência antes não imaginados nem sequer pelos
componentes do próprio regime. (PINTO, 2003, p.56)

Esse movimento, mesmo nascido em meio à censura e à repressão,
conseguiu sobreviver graças à força e capacidade de suas participantes,
pertencentes à classe média intelectualizada. Essas militantes reivindicavam
direitos iguais e também melhores condições de vida às esposas e operárias,
vítimas da opressão masculina.

A importância desse (re)início do movimento feminista brasileiro deve ser
ressaltada, pois a estratégia política de ação deu resultados e as ações de
militância contribuíram para a modificação da mentalidade da sociedade daquela
época, o que seria fortalecido, anos depois, pela elaboração de uma teoria capaz
de questionar as diferenças culturais entres os sexos, deixando de lado as antigas
explicações que enfocavam as diferenças biológicas.

3.2. As diferentes abordagens feministas

Não se quer aqui transmitir a ideia de que a teoria feminista nasceu e se
desenvolveu sem enfrentar suas próprias contradições internas. É possível
observar historicamente que muitos foram e continuam sendo os obstáculos para
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a aceitação das/os críticas/os feministas. Como afirma Londa Schienbinger (2001,
p.22) “[...] o feminismo é um fenômeno social complexo e, como qualquer
empenho humano, sofreu sua cota de adversidades e deparou-se com vários
becos sem saída [...]”.

O fato é que, a princípio, esta rejeição surgiu no século XVIII, quando as
primeiras feministas pautavam-se no princípio de igualdade entre homens e
mulheres, reivindicando que as mulheres tivessem acesso à educação e ao
trabalho da mesma maneira e nos mesmos moldes oferecidos aos homens. Eram
teorias do feminismo da igualdade, que consideravam mulheres e homens iguais
em suas habilidades e portanto, igualmente aptas/os a lutar por oportunidades
sociais e direitos políticos.

Embora o chamado feminismo da igualdade tenha sido útil às mulheres na
conquista de direitos que hoje são inquestionáveis, pode-se perceber que, apesar
de seus méritos, ele ainda colocava o homem como parâmetro a ser igualado,
ignorando as diferenças de gênero, fossem elas biológicas ou culturais.

Foi a partir do momento em que as mulheres foram convertidas a sujeitos
históricos que algumas feministas perceberam que defender a completa igualdade
entre homens e mulheres era questionável e que as teorias feministas deveriam,
portanto, ser reavaliadas.

Foi então que, no início dos anos de 1980, surgiu uma reelaboração da
teoria feminista que ficou conhecida como feminismo da diferença. Tratava-se de

123

uma nova abordagem apontada, entre outras autoras65, por Joan Scott, para
defender a diferença sem reforçar as práticas discriminatórias, pois por esse
enfoque “[...] enquanto as mulheres (entre outros) tivessem sua cidadania negada
com base nas suas diferenças, como elas poderiam exigir mudanças enquanto
indivíduos humanos sem invocar a diferença que as excluiu?” (SCOTT, 2001, p.
383)

Ao contrário do feminismo da igualdade, a nova abordagem enfatizava a
diferença entre homens e mulheres, abrangendo três princípios básicos:
primeiramente, divergia do liberalismo ao enfatizar que a diferença existia, mas
não tinha origem na natureza e sim na cultura; tendia a reavaliar qualidades que a
sociedade desvalorizava como femininas, tais como a subjetividade, cooperação,
sentimento e empatia; e ainda argumentava que, para as mulheres se tornarem
iguais nas Ciências, eram necessárias mudanças nas aulas de Ciências, nos
currículos,

laboratórios,

teorias,

prioridades

e

programas

de

pesquisa

(SCHIENBINGER, 2001, p. 24) Esse movimento proporcionou uma mudança.
significativa do discurso feminista e a afirmação de que as mulheres se
diferenciavam dos homens, mas que essa diferença não significava inferioridade
e sim particularidades.

Nancy Fraser, em seu livro Justice Interruptus (1997), enfatizou esse
processo, destacando a presença destas “duas vozes diferentes de equivalente

65

Além de Scott, outras autoras também se dedicaram a enfatizar as características do feminismo da
diferença, entretanto como nos mostra Schienbinger (2001, p. 24) as origens desta nova visão
remontam ao século XIX, quando escritoras como a alemã Elise Oelsner passaram a argumentar que
a “natureza superior da mulher” poderia reformar a ciência, direcionando o conhecimento para longe
da busca pelo poder e em direção a igualdade, liberdade e fraternidade para toda a humanidade, pois
ela não acreditava que esses ideais feministas pertencessem apenas as mulheres.
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valor“, e discutiu esta suposta identidade de gênero compartilhada por todas as
mulheres. Segundo ela, ainda que arriscando-se a criar uma mulher universal, ao
desconsiderar as diferenças existentes entre as próprias mulheres e tendendo a
valorizar estereótipos tanto femininos quanto masculinos, o feminismo da
diferença possibilitou o desenvolvimento do gênero como uma categoria analítica.

Isso evidencia como as teorias feministas, cumprindo seu papel crítico e
questionador, passaram a demonstrar que as tarefas destinadas historicamente
às mulheres tinham sua origem na hierarquização dos sexos e na divisão sexual
do trabalho, ou seja, que os papéis de gênero não eram dados naturais, como
também afirma Scott (1995, p. 14):

As relações de gênero, como relações de poder, são marcadas
por hierarquias, obediências e desigualdades. Estão presentes
conflitos, tensões, negociações, alianças, seja através da
manutenção dos poderes masculinos, seja na luta das mulheres
pela ampliação e busca do poder. (SCOTT, 1995, p. 14)

O feminismo, então passou a apresentar-se como um campo de análise em
permanente evolução, mas sem jamais se distanciar da luta pela igualdade social.
Fraser, por exemplo, critica o essencialismo da diferença e as políticas de
identidade. Sua proposta baseia-se justamente no anti-essencialismo e no
multiculturalismo, o que para ela possibilita também o reconhecimento de
diferenças étnicas, raciais, de classe etc.

Por outro lado, algumas feministas questionam a categoria gênero como
mantenedora da relação binária homem/mulher e afirmam que insistimos em
pensar nas pessoas limitadas por raça, gênero ou orientação sexual.
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De fato, essas e outras discussões revelam que não existe uma teoria
feminista única ou definitiva. E mostram que, quanto mais se familiariza com este
universo, mais se toma consciência da diversidade e da riqueza de suas
propostas, que não se referem apenas às mulheres, mas a toda a humanidade.
As teorias de gênero e a sua compreensão como uma construção social foram
gestadas em meio aos movimentos políticos de luta por igualdade de direitos,
então essa abordagem, assim como outras elaborações, tais como as teorias das
relações sociais de sexo66, têm sido um dos meios utilizados para se evidenciar
que a desigualdade de gênero é culturalmente construída e, como tal, possível de
ser desconstruída, ou seja, não é natural e, portanto, é mutável.

A seguir, mostraremos como a utilização dessas teorias como ferramenta
de análise podem ser múltiplas e abrangentes. E, ainda, buscaremos evidenciar
como, a partir delas, torna-se possível compreender que não existe uma verdade
única, assim como não existe neutralidade na investigação científica.

3.3. A perspectiva científica feminista

A partir dos anos 1970, pesquisadores/as feministas deram seus primeiros
passos rumo à crítica ao positivismo dominante, levantando questões para tentar
compreender as relações de poder existentes entre homens e mulheres,
66

Cabe ressaltar aqui que o sistema conceitual denominado teoria das relações sociais de sexo foi
uma das contribuições significativas no processo de construção da teoria de gênero. Conforme
Devreux (2005, p. 561), tal construção teórica foi elaborada na França por Daniele Kergoat, uma
das principais expoentes da teoria feminista da época, que se apoiou nas ideias marxistas da
divisão social do trabalho para reivindicar o fim da desigualdade existente entre os sexos. No
presente trabalho, não nos deteremos na análise desse sistema conceitual.
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especialmente com o objetivo de alcançar a emancipação feminina e a paridade
social e política.

Sobre

esta

fase,

faz-se

necessário

ressaltar

o

esforço

destes

pesquisadores/as, pois durante um longo tempo as mulheres permaneceram
confinadas ao espaço privado do lar e da família, onde tinham sua identidade
atrelada a esse espaço e às funções ali desempenhadas: dona de casa, esposa e
mãe.

Foi a partir dos movimentos de emancipação feminina que se passou a
reivindicar a participação das mulheres na esfera pública, criando oportunidades
para que elas transcendessem a esfera privada, antes tida como praticamente o
único espaço de ação das mulheres.

Rachel Soihet, como historiadora atenta aos processos culturais, menciona
que “[...] as contribuições da História Social e da História das Mentalidades,
articuladas ao crescimento da Antropologia, foram decisivas nesse processo, em
que as mulheres foram alçadas à condição de objeto e sujeito da História”.
(SOIHET, 2002, p.1)

Segundo ela, a emergência da história das mulheres foi um dos impulsos
para que as ideias feministas tivessem grande repercussão. E, a partir de então, a
reflexão feminista criou categorias próprias como gênero, relações sociais de
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sexo67 e o relativismo metodológico para trabalhar sob uma perspectiva feminista
na tentativa de dar visibilidade à participação ativa das mulheres.

Cabe destacar que, durante muito tempo, a participação feminina na
história foi marginalizada, enquanto o masculino era visto como sinônimo de
universalidade no contexto social. Uma visão equivocada, pois de acordo com as
novas propostas de análise, não há como compreender o que acontece com as
mulheres sem compreender o que acontece com os homens e vice-versa - tudo
está relacionado. É importante também ressaltar que, ao contrário do que se pode
pensar, gênero não é um estudo de assuntos relativos às mulheres, mas sim diz
respeito às relações que se estabelecem entre homens e mulheres, mulheres e
mulheres, homens e homens, condicionado/as por relações de poder e
hierárquicas.

Assim, analisar a experiência das mulheres é ter como referência também
a experiência dos homens. Um exemplo relevante disto é perceber como as
mulheres, na maioria das religiões, pensam em Deus e não em Deusa(s) – o que
se explica pelo fato de que a teologia tem sido um domínio de produção
masculina.

Nesse ponto, para explicar a permanência de tais dinâmicas, a pesquisa
histórica é fundamental, pois os textos são devedores do contexto histórico em
que foram escritos. Todo saber é situado, relativo a um tempo e um espaço e

67

Gênero e relações sociais de sexo não são conceitos opostos e podem ser compreendidos
como sinônimos, apesar de se distinguirem. Segundo Devreux (2005, p. 562), o ponto mais
importante dessa diferenciação reside no fato de que as relações entre homens e mulheres
constituem uma relação social, enquanto que o gênero refere-se às categorias, à caracterização
do sexo – o que seria o resultado da relação, ou seja, uma das modalidades pelas quais a relação
social entre os sexos se exprime.

128

quem define a ciência é quem coloca as questões, pois define também os objetos
dignos de serem tratados por ela. Toda produção científica é localizada, os
fenômenos naturais existem independentes das relações humanas, entretanto a
compreensão deles depende da sua localização, do social, da cultura etc.

Foi neste contexto, graças à expansão dos movimentos reivindicatórios e
divulgação das ideias feministas, que as perspectivas mudaram e a trajetória das
mulheres na ciência prosseguiu, proporcionando o desenvolvimento de diversas
temáticas que antes eram preocupações apenas do universo masculino. Desta
forma, surgiu espaço para a elaboração de uma nova visão de mundo, desafiando
a produção do conhecimento distorcido pela ótica androcêntrica e desenvolvendo
novos métodos críticos de análise.

Nos estudos da religião, por exemplo, a teóloga feminista Elisabeth
Schüssler Fiorenza iniciou o desenvolvimento e o emprego de métodos críticos,
como a hermenêutica da suspeita. Para ela, o paradigma crítico feminista suspeita
de modelos androcêntricos, questionando a veracidade de textos bíblicos, e
examina como as ideias de religião são afetadas pelas relações de poder e como
são enraizadas no tempo e no espaço. O objetivo deste método é contribuir para o
processo de conscientização das estruturas de dominação e de poder inscritos
nos textos bíblicos e em nossas vidas. Para Fiorenza (2004, p. 26), nem a
linguagem e nem os textos são sistemas de sinais fechados em si mesmos, mas
possuem um poder performativo: legitimam ou questionam as estruturas de poder,
naturalizam ou interrompem a hegemonia no mundo, ou fortalecem valores
dominantes ou emancipadores.
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Em relação à hermenêutica da suspeita, Lacelle (2002, p.5) retoma a
discussão de Fiorenza e trabalha com três conceitos heurísticos que foram
adotados no final dos anos de 1960 e início dos anos 1970 como pontos de
articulação de métodos e de teorias, são eles: o patriarcado, o androcentrismo e o
sexismo, todos essenciais para a aplicabilidade da nova prática.

Segundo ela, o patriarcado, enquanto sistema sócio-político, deve ser
compreendido como algo que se tornou endemicamente opressivo para as
mulheres. Uma categoria que, revestida de sentido teórico, ao assumir seu papel
sócio-político, tem o homem como parâmetro universal, depositando nele todo o
poder e revelando uma estrutura de relações definidas pelo sexo. O que
demonstra que “[...] todo sistema sócio-cultural – inclusive o domínio religioso –
está estruturado em torno das relações de sexo, relações de poder dos homens
sobre as mulheres, entretidas pelas instituições hierarquizadas em todos os
setores da vida”. (LACELLE, 2002, p.26) Lacelle levanta, assim, a necessidade de
desconstruir a ordem social justificada e sacralizada pela ordem religiosa.

Em relação ao modelo androcêntrico, que vem reforçar o conceito anterior,
a autora o apresenta como uma teoria que enfatiza o sexo masculino como a
essência e o sinônimo de humanidade, enquanto o sexo feminino é dado como
secundário e incluso no modelo masculino genérico. E, por último o sexismo,
entendido como um comportamento de discriminação negativa sistemática em
relação a derterminado grupo. Uma atitude preconceituosa, revelada a partir da
constatação da definição sexual do/a outro/a que, no caso da discriminação das
mulheres, determinou a postura androcêntrica da maioria da sociedade. É
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justamente a teoria androcêntrica, “[...] que põe o homem no centro e como tipo
exemplar da humanidade”. (LACELLE, 2002, p.28)

Lacelle, ao discutir estes conceitos, indica a importância de sua utilização
como suporte tanto para os métodos quanto para as teorias feministas (nas
ciências religiosas e para outras ciências), contribuindo para que as postulações
feministas se proponham a criticar elementos definidores da Ciência em vigor, tais
como neutralidade, objetividade, racionalidade e universalidade.

A crítica feminista, objetivando desconstruir a ideia de que haveria uma
essência feminina pré-existente, reforçou a ideia de que o campo feminista do
conhecimento foi criado a partir da necessidade de conquistar direitos negados às
mulheres, o que se devia a discursos hegemônicos que legitimavam a
desigualdade de gêneros ao descrever as mulheres como naturalmente frágeis e
de menor capacidade intelectual. Esta crítica científica buscava “[...] revelar o
processo

artificial

de

construção

das

unidades

conceituais,

temáticas

supostamente ‘naturais’: a desconstrução de sínteses, das unidades e das
identidades

ditas

naturais,

ao

contrário

da

busca

de

totalização

das

multiplicidades”. (RAGO, 1998, p.26)

Darlene Juschka é uma das autoras que apresenta essa perspectiva
feminista como uma crítica pós-moderna da Ciência e que tem paradigmas
diferentes da Ciência da objetividade, explorando novas vias epistemológicas no
campo de pesquisa. Para ela, essa nova metodologia se dispõe a enxergar as
estruturas da sociedade com outros olhos, denunciando o dualismo existente em
todos os setores, principalmente nas religiões, onde os conceitos de razão,
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verdade e justiça “[...] são produzidos pelos homens e dentro de um contexto
social e histórico”. (JUSCHKA, 2001, p. 10)

Dessa forma, destaca-se novamente a fala de Lacelle, sobre como os
estudos feministas podem ser utilizados para analisar as ciências religiosas:

Ao mesmo tempo em que fazem reservas ao saber tradicional, os
estudos feministas aplicam uma hermenêutica de suspeita, na
sua referência e na sua análise das teorias, aos dados e aos
métodos desse saber quando trata não somente da identidade e
da condição humanas femininas, mas também da identidade e da
condição humanas integrais na sua relação com o cosmos e com
toda a Realidade última que dá um sentido global e religioso a um
projeto humano. Na fase de desconstrução do saber tradicional,
todos esses estudos apresentam a estratégia comum do recurso
a categorias heurísticas tais como as do patriarcado, do
androcentrismo e do sexismo. Na sua fase de reconstrução,
aparecem ainda pontos comuns, mas também divergências
bastante profundas para que eles sejam levados a se verificarem
mutuamente, em particular nos seus pressupostos teóricos e seus
processos epistemológicos. (LACELLE, 2002, p.14-15)

A autora torna ainda mais evidente a necessidade do reconhecimento
formal de uma abordagem analítica eficaz que inclua as experiências das
mulheres, visto que as religiões têm um efeito incalculável sobre as visões
culturais e individuais de mundo.

Apoiando-se nessas premissas, vê-se que a proposta de um olhar científico
que utilize a crítica feminista não pode apenas descrever a situação das mulheres
para torná-las visíveis, mas sim apontar a existência de uma metodologia que
permita não só dar visibilidade, mas desconstruir o mito da ciência pura e da
figura do cientista imparcial, não invalidando a aspiração ao conhecimento
objetivo e universal.
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Esta metodologia, que veio surgindo e se desenvolvendo em meio às
movimentações políticas, começa a despontar com o propósito de analisar e não
apenas expor os fatos. Ela se torna mais uma ferramenta útil para a análise das
relações sociais, pois ao situar o saber e separar e relacionar as experiências dos
homens e das mulheres, propõe privilegiar uma perspectiva parcial. E, neste
sentido, a metodologia feminista deixa clara a intenção de não só incluir a história
e experiência das mulheres, mas reescrever a história da humanidade sem omitir
nenhum de seus integrantes.

No entanto, apesar do reconhecimento e dos sucessos obtidos pela
militância das mulheres, a utilização dessa nova perspectiva e das análises das
relações sociais de gênero ainda são marginalizadas e nem todas as pessoas se
dispõem a questionar certas verdades estabelecidas. Será que apenas o
reconhecimento da existência das desigualdades e da desvalorização das
funções femininas foi suficiente para desmascarar sexismo e as atitudes
patriarcais presentes na sociedade? Infelizmente a pouca importância dada a esta
temática revela a necessidade de mais questionamentos que dêem visibilidade a
essa situação.

3.4. O feminismo como método acadêmico

O feminismo enquanto crítica à Modernidade tem o propósito de dar
visibilidade a questões até então marginalizadas, revelando quem oprime e quem
sofre opressão num sistema baseado na desigualdade de gênero. No entanto,
essa crítica cultural que questiona os valores tradicionais - do sujeito, da razão e
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do conhecimento - e aponta para a análise e valorização da cultura feminina,
ainda é pouco empregada. Como exemplo de sua aplicabilidade, este trabalho se
dedica a demonstrar como o campo religioso é marcado por uma cultura
masculina e misógina. Por exemplo: no Vale do Amanhecer, percebe-se que a
valorização das tarefas desempenhadas pelos homens e limitação da atuação das
mulheres, através da determinação das funções de doutrinação e incorporação
para cada um deles, visto tratar-se da reprodução de um modelo ideal vivido pela
fundadora Tia Neiva. Neste contexto, Mário Sassi destacou-se na doutrina como
decodificar e líder intelectual e Neiva, como clarividente que mantinha contato
direto com “Pai Seta Branca”, a personagem espiritual de maior expressão dentro
do imaginário religioso do Vale do Amanhecer. Ambos com papéis definidos,
como demonstram as fontes doutrinais:

A Clarividente Neiva é uma pessoa única e original. Ela é mãe, é
irmã, o consolo e a segurança de todos nós do Vale, sejamos
Médiuns ou Clientes. E o que há de mais importante nela é que
ela é o próprio Vale do Amanhecer! Tudo que aqui existe veio por
seu intermédio. Ela trouxe a Doutrina, a técnica, o ritual e a
presença dos Planos Superiores, colocando tudo isso ao nosso
alcance. (SASSI, 1977, p. 25)

Você é um missionário de Deus e, em nome de Nosso Senhor
Jesus Cristo, terá que anunciar as premissas da civilização do
Terceiro Milênio, recebidas por intermédio desta médium
Clarividente. Você dará testemunho do Espírito da Verdade, cuja
missão é marcar a transição milenar. Os três anos que teve de
aprendizado e disciplina seriam poucos se não fosse a grande
bagagem de que é portador, pelas vidas que já teve neste
planeta. A Clarividente, que coloco à sua disposição, tem seus
olhos entregues a Nosso Senhor Jesus Cristo. Também você
confiou a Ele sua paz e tranqüilidade, cujo penhor é a ausência
de qualquer deslize moral. Tudo será feito por amor de um Deus
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todo poderoso e estarei aqui sempre que você precisar de alguma
afirmação. (SASSI, 1979, p. 23-24)68

Repensando neste ideal de determinação de funções para homens e
mulheres, constata-se ainda que as grandes religiões monoteístas do mundo são
baseadas em figuras e princípios masculinos, como deuses, sacerdotes, santos,
profetas e iluminados, e que mesmo possuindo um grande número de adeptas, as
atividades desempenhadas pelas mulheres ficam relegadas a segundo plano, à
função maternal e caseira que não ultrapassa o espaço privado.

Como visto anteriormente, os princípios feministas são propostos para
analisar este tipo de desigualdade presente na realidade social, dando, por
exemplo,

maior visibilidade à participação árdua das mulheres em todo o

processo - tanto histórico quanto atual - das religiões. Não se trata somente de
dar visibilidade, mas trazer à tona uma série de elementos importantes para o
entendimento do fenômeno religioso, sua origem e seu desenvolvimento, mas a
partir das experiências das mulheres.

A partir desse foco, analisaremos a atuação religiosa das mulheres no Vale
do Amanhecer, o lócus de pesquisa apresentado nos primeiros capítulos,
buscando compreender como as posturas foram socialmente arquitetadas e quais
justificativas foram utilizadas para mantê-las. Percebe-se que neste ambiente
existem comportamentos e práticas ritualísticas determinadas e que adeptos e
adeptas buscam atender a essas expectativas.

68

Segundo a doutrina, esta é a fala de Pai Seta Branca, o supremo dirigente espiritual da “falange
do Vale do Amanhecer”, manifestado em Tia Neiva no momento em que se deu a iniciação de
Mário Sassi.
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Para esse trabalho de análise, inicialmente faz-se necessário considerar os
esforços de pesquisadoras como Edith Franke (2001, p. 46) e outras autoras que
enfatizam a necessidade de “[...] encarar os estudos de religião a partir de uma
perspectiva feminista”, que não parcializa a pesquisa ou privilegia um
determinado grupo, mas dá visibilidade às experiências das mulheres, ampliando
ainda mais as possibilidades de análise do fenômeno religioso. De acordo com os
padrões feministas de avaliação, as práticas religiosas, julgamentos e associação
da figura à imagem divina são visões patriarcais e sexistas.

Do mesmo modo que Franke, Rita Gross, no livro Feminism and Religion
(1996), traz preciosas reflexões ao afirmar que, mesmo apesar de nenhuma
religião se intitular como patriarcal é visível a presença do sexismo na maioria das
religiões do mundo devido à interpretação das escrituras tidas como sagradas e
das configurações simbólicas. Isso demonstra a necessidade de uma análise
mais aprofundada sobre o fato de poucas representações simbólicas estarem
associadas à figura feminina, enquanto, na maioria das vezes, o masculino é
utilizado para representar o divino, o supremo, a força etc. A representação
simbólica do Deus Supremo varia segundo o contexto cultural em que se está
inserido, mas eles têm em comum o fato de serem contextos historicamente
patriarcais.

Buscando modificar esta realidade, ou pelo menos repensá-la, Londa
Schienbinger é uma das autoras da pós-modernidade que trabalha com a questão
da valorização da “experiência da mulher”, acreditando que essa prática ajudaria
a resignificar a imagem do sagrado para elas. Segundo a autora, “[...] as mulheres
elaboram o saber científico de maneira diferente do modo competitivo e
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reducionista dos homens” (SCHIENBINGER, 2001, p. 9) e a “[...] cultura vigente
determina o modo como dirigimos nossa atenção ao mundo à volta”.
(SCHIENBINGER, 2001, p. 12)

Nesta perspectiva, compreendemos que as mulheres possuem uma forma
diferente de ver o mundo devido ao lugar que ocupam (ou do tipo de socialização
que tiveram), e que a maioria das publicações existentes são uma tentativa de
inclusão delas na sociedade, devido à necessidade da existência de uma análise
do feminino, ou seja, a necessidade do reconhecimento deste novo objeto de
estudo e destas novas metodologias. Assim, de acordo com Darlene Juschka
(2001, p.15), “[...] reconstruir não significa apenas compreender aspectos
históricos e teológicos diante de um posicionamento diferente, feminista, mas
requer a utilização de diferentes métodos para a reconstrução do estudo da
tradição religiosa”.

É necessário destacar que o que se pretende é principalmente abrir
espaços para os novos discursos, “[...] deixando claro que estes discursos [os
patriarcais] revelam uma posição parcial e partidária e não universal”. (GROSS,
1995, p. 94)

No lugar de tratar de estabelecer uma nova forma teórica, a teoria
feminista busca um novo espaço discursivo, um espaço em que
as mulheres possam escrever, ler e pensar como mulheres. Este
espaço fomentará uma proliferação de vozes, no lugar de
estruturas em uma hierarquia, uma pluralidade de perspectivas e
interesses em lugar do monopólio de um: novos tipos de
perguntas e distintos tipos de resposta. Não se privilegiaria uma
só forma de verdade, a interpretação correta, o método correto,
mas, os conhecimentos, métodos e interpretações [...] (GROSS,
1995, p. 102)
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De forma geral, acreditando que a experiência das mulheres lhes
proporciona uma ótica diferente para reconhecer a realidade social, diversos
autores e autoras destacam que a redefinição de antigas questões em termos
novos e mais o surgimento de novos objetos e metodologias, tornaram as
mulheres mais visíveis e participantes.

[...] essa nova história abrirá possibilidades para a reflexão sobre
as estratégias políticas feministas atuais e o futuro (utópico),
porque ela sugere que o gênero tem que ser redefinido e
reestruturado em conjunção com uma visão de igualdade política
e social que inclui não só o sexo, mas também, a classe e a raça.
(SCOTT, 1995, p. 21)

De acordo com Juschka (2001, p. 14), as preocupações das mulheres e
suas experiências vivenciadas não estão relacionadas à sua condição biológica,
mas sim a uma realidade social e histórica que buscou limitá-las à reprodução,
alimentação e cuidados com as crianças.

Estas preocupações têm refletido na forma como as mulheres
expressam sua religiosidade. Por exemplo, nas abordagens de
religião, as mulheres enfatizam um ritual em vez de teologias
dogmáticas, e em práticas organizacionais que tendem a
favorecer uma escolha consciente para criar estruturas não
hierarquizadas e sem papéis privilegiados ou tipos de atribuições
nas religiões que estão alicerçadas sob uma consciência
feminista, tal como movimentos de deusas atuais, estas
especificações são ainda mais evidentes. (JUSCHKA, 2001, p.14)

Nesta mesma direção, Alison M. Jaggar e Susan R. Bordo criticam a
ciência tradicional que afirma existir uma realidade única e objetiva, mencionando
ser necessária uma:

[...] argumentação que se deve questionar o ideal cartesiano no
qual se baseia a noção contemporânea de ciência, porque não
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leva em consideração o papel que a política e a história
desempenham nessa busca etérea; além disso, não leva em
conta as formas através das quais a razão, a emoção e a paixão
significam coisas diversas e são avaliadas diferentemente por
pessoas diferentes. (JAGGAR; BORDO, 1997, p. 7)

Sondra Farganis trabalha com as trajetórias feministas do conhecimento e
propõe um olhar sobre a Ciência Social Feminista, mostrando que a ciência
tradicional tem perspectivas conflitantes com as experiências das mulheres e, da
maneira como é praticada, simplifica as relações de causa e efeito, pois “[...]
primeiro, olha para os corpos como se fossem todos masculinos; segundo, faz
distinções arbitrárias entre sujeito e objeto, natureza e educação, biologia e meio
ambiente, indivíduo e comunidade, ignorando a interação dialética de cada par”.
(FARGANIS, 1997, p.229-230)

Laura Terrigni é uma das autoras que aponta algumas propostas para o
desenvolvimento de uma reflexão sobre os símbolos culturais religiosos e sua
relação com a construção da masculinidade e da feminilidade hegemônicas em
nossa sociedade, utilizando uma metodologia de pesquisa feminista. De acordo
com ela, é necessário: desconstruir o modelo que aponta diferenças entre
homens e mulheres; apontar novas práticas de pesquisa, distinguir novos objetos
para o crescimento do sujeito; não só destruir, mas desmistificar as verdades
estabelecidas; vivenciar as experiências e não observá-las à distância;
estabelecer uma relação igualitária com o sujeito da pesquisa; analisar
constantemente os dados. (TERRIGNI, 2005, p. 145-159)

É fundamental ressaltar que muitas foram as pesquisadoras que se
preocuparam com a validação epistemológica da teoria feminista e se propuseram a
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integrar o movimento de reconhecimento desta perspectiva para a análise de
diversas religiões. Vejamos nos próximos capítulos a aplicabilidade de tal
perspectiva.

3.5. O futuro do feminismo

Nos últimos anos as metodologias feministas influenciaram as Ciências
Sociais, trazendo para o meio acadêmico novas possibilidades de pesquisa e de
entendimento das dinâmicas sociais. Aos poucos, o surgimento da crítica feminista
à objetividade e as novas noções de subjetividade e reflexividade foram se
estabelecendo e se tornando um novo parâmetro a ser observado.

As perspectivas feministas contribuíram de maneira decisiva para a
instauração de um movimento crítico, o que faz pesquisadores/as indagarem-se
constantemente sobre a validade de verdades estabelecidas.

As tentativas de mudança podem ser observadas mais nitidamente no
campo prático como, por exemplo, a presença feminina nos partidos políticos, o
aumento do número de ONGs que tem como objetivos a defesa e a reflexão
sobre a situação de homens e mulheres vítimas da exclusão social, a
representatividade feminina no âmbito acadêmico e científico etc. Essas
transformações são, certamente, um reflexo do que os movimentos feministas
alcançaram após anos de luta.

Não restam dúvidas de que a utilização de metodologias feministas como
ferramenta para os estudos das Ciências da Religião irá preencher lacunas
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existentes no saber e possibilitará a esta área de estudo maior abrangência a
medida que proporciona novas perspectivas de análise e interpretação do
fenômeno religioso. O que, no entanto, parece ocorrer é uma resistência em
abordar a temática, que muitas vezes é considerada complexa por envolver
reflexões que para alguns pesquisadores estariam resolvidas.

Conforme demonstrar-se-á no capítulo seguinte, o olhar direcionado vêm
revelar a naturalização de mazelas e somente com a aplicabilidade da teoria
entender-se-á os inúmeros benefícios a se alcançar, entre eles a oportunidade de
tornar os seres humanos mais críticos e reflexivos ao se considerar fatores
sociais, históricos, culturais e políticos em análises.
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CAPÍTULO IV

O VALE DO AMANHECER SOB A PERSPECTIVA FEMINISTA

As contribuições decorrentes do movimento feminista foram fundamentais
para o surgimento de uma nova abordagem crítica, porque ao contrário do que se
pode pensar, esta nova forma de investigação não surgiu no mundo acadêmico,
mas é fruto dos movimentos organizados.

Foram os movimentos reivindicatórios por igualdade que contribuíram para
a mudança na forma de pensar e incentivaram estudiosas/os a se dedicarem a
pesquisas que tinham como centro as discussões sobre a categoria gênero e/ou
eram comprometidas com os ideais feministas, buscando identificar as causas da
desigualdade entre homens e mulheres para corrigi-las.

Essas/es teóricas/os

compartilham a ideia de que a maioria das culturas atuais e passadas foram
estruturadas de um modo que colocou as mulheres em desvantagem em relação
aos homens.

Aos poucos, essa abordagem conquistou espaço, marcando o início de
uma nova fase nas pesquisas acadêmicas brasileiras, que passaram a
reconhecer a emergência de temas e debates feministas nas diversas áreas
científicas. Inserindo-se nesta linha de debates, este trabalho busca destacar
como a investigação feminista pode ser aplicada aos estudos da religião.

Antes, porém, é de fundamental importância entender que a religião exerce
uma influencia muito forte na vida pessoas e que alguns fenômenos religiosos
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são, em geral, realidades situadas, ou seja, são resultado do meio e da
mentalidade de quem os desenvolveu. Por isso, a análise deve abranger as
transformações sociais e focar as relações de poder, incluindo as de classe, de
gênero e de etnia. No Brasil, esse tipo de análise - que envolve religião e
feminismo - ainda é pouco comum ou é feita às vezes de forma superficial, pois
neste âmbito se dá pouca atenção à religião como mecanismo eficiente para a
construção e redefinição dos papéis de gênero.

Neste capítulo, nossa intenção é revelar características patriarcais presente
no universo sócio-religioso do Vale do Amanhecer, que apesar de ser uma
doutrina criada e conduzida, a princípio, por uma mulher, apresenta posturas e
práticas ritualísticas determinadas pela diferenciação sexual. Para isso, vamos
utilizar a categoria gênero e as teorias feministas como aporte teóricometodológico que se opõe a um sistema científico orientado pela objetividade e
pelo androcentrismo.

Trata-se de um lócus religioso complexo e diversificado pelo sincretismo,
conforme apresentamos nos capítulos anteriores, e por isso merecedor de
destaque não somente pela sua organização estrutural e doutrinal, mas também
pelo poder e espaço que ocupa como uma instituição produtora de sentido que
continua reforçando papéis sociais rígidos e hierarquizados para homens e
mulheres.

4.1. Considerações de Gênero
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O gênero estrutura as relações sociais, diferentes instituições e
agrupamentos humanos. Percebe-se que da mesma forma que na sociedade,
também em ambientes religiosos existem várias normas e conceitos que moldam
os sentidos do masculino e do feminino, os quais são tidos como resultado de um
consenso social.

Cada pessoa, ao longo do seu desenvolvimento físico e psíquico, constituise como homem ou mulher a partir de suas interações sociais nas mais diversas
instituições. É a categoria gênero que nos possibilita identificar os valores
atribuídos a eles e elas, percebendo que existe uma hierarquização entre
masculino e feminino, e também verificar como se dá a definição das regras de
comportamento decorrentes desses valores.

Antes porém de apresentar as considerações acerca do objeto de estudo,
ao propor uma análise a partir destas definições, cabe realçar o conceito
elaborado por Joan Scott:

Gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado
nas diferenças percebidas entre os sexos. O gênero é uma forma
primeira de significar as relações de poder. É o primeiro campo
no qual o poder é articulado. Estabelecido como um conjunto
objetivo de referências, o conceito de gênero estrutura a
percepção e a organização concreta e simbólica de toda a vida
social. Essas referências estabelecem distribuições de poder e o
gênero torna-se implicado na concepção e na construção do
poder em si. A função de legitimação do gênero funciona de
várias maneiras. O gênero é um meio de decodificar o sentido e
de compreender as relações complexas entre diversas formas de
interação humana. Quando se procura encontrar as maneiras
como o conceito legitima e constrói as relações sociais, começase a compreender a natureza recíproca do gênero e da sociedade
e as formas particulares, situadas em contextos específicos,
como a política constrói o gênero e o gênero a política. (SCOTT,
1995, p.14)
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Trata-se de um pensamento que vem enfatizar a importância desta
pesquisa ao demonstrar como os componentes de gênero estão mesclados na
complexidade das relações sociais, e revela-se como um conceito indispensável
para a compreensão de um fenômeno social, sem deixar de considerar as
questões de classe e raça. Como visto anteriormente, o pensamento feminista
produzido nos últimos anos, contribuiu para o surgimento de novas perspectivas
metodológicas de investigação das relações sociais. Foi a partir do século XIX
que estudos sobre a temática “mulher e religião” demonstraram uma relação entre
as novas perspectivas místicas e espirituais e a mudança do papel da mulher na
sociedade. De fato, tornou-se possível observar em algumas religiões tradicionais
e nos Novos Movimentos Religiosos algumas tentativas de valorização da
presença feminina, mas ainda é evidente que as mulheres continuam sendo mais
afetadas do que os homens pelo discurso normatizador religioso, uma vez que
esse atua para domesticar os corpos femininos.

Na intenção de analisar as relações de gênero presentes no Vale do
Amanhecer, iniciar-se-á um levantamento sobre algumas considerações acerca
da doutrina e do cotidiano dos membros na tentativa de possibilitar novos olhares
sobre este fenômeno religioso, tendo consciência que “[...] encarar os estudos
religiosos sob uma perspectiva feminista é ser frequentemente criticado por ir
contra a neutralidade e por parcializar a pesquisa”. (FRANKE, 2001) Cabe, no
entanto destacar que o objetivo deste trabalho não é fragmentar a história do
movimento religioso e sim propor uma análise sob a perspectiva feminista ao
utilizar novos métodos em busca de dar visibilidade às experiências das
mulheres, ampliando ainda mais as possibilidades de análise do fenômeno
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religioso. A princípio, há de se considerar que o movimento religioso denominado
Vale do Amanhecer, assim como outras novas denominações religiosas, surgiu
devido à necessidade de formas mais personalizadas de religiosidade diante do
stress do cotidiano e das tensões da vida moderna, tornando-se um espaço
religioso que deu destaque às mulheres. Classificado como pertencente aos
Novos Movimentos Religiosos, pode ser denominado como uma forma moderna
de religião que surgiu para ajudar a negociar posições no ambiente religioso ao
proporcionar uma visibilidade através de roupas coloridas e artefatos.

De modo particular, esta doutrina está voltada para o atendimento às
pessoas, como se fosse um “pronto-socorro” espiritual que se utiliza da
possessão de espíritos. Ela reveste de poder homens e mulheres de forma
diferenciada, o que reforça os elementos de uma sociedade patriarcal e acaba
legitimando a subordinação social das mulheres.

A metodologia adotada para saber como e por que esta subordinação
aconteceu e continua acontecendo em outros espaços religiosos é a atitude de
crítica e de suspeita voltada tanto às doutrinas tradicionais quanto às novas, que
vem contribuir para a interpretação a respeito do universo religioso.

Por este método, a nossa interpretação resulta de uma atitude de suspeita
em relação às ações dos/as adeptos/as e tem como objetivo questionar,
desmistificar e desmascarar as funções ideológicas das estruturas multifacetadas
- e multiplicadoras da opressão e da dominação - presentes na doutrina religiosa
do Vale do Amanhecer.
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Utilizaremos, portanto, a hermenêutica feminista da suspeita, uma prática
desconstrutivista do saber tradicional, na tentativa de desnaturalizar as funções
ideológicas de dominação e de alienação encontradas, apontando para a
existência de preconceitos.

De fato, como nos lembra Lacelle, apoiada nos estudos feministas das
ciências da religião, essa hermenêutica:

[...] busca tornar evidente e denunciar os dualismos inerentes às
definições dos gêneros masculino e feminino, resultantes da teoria
androcêntrica bem como da reconstrução dos pontos de vista
humanitários religiosos que integram o humano, homem e mulher
em relação mútua, mas também em relação com a Realidade
última e com o universo. (LACELLE, 2002, p.6)

Sob a ótica dessa interpretação, elaboramos algumas questões para iniciar
uma leitura crítica sistemática da doutrina do Vale do Amanhecer, tais como:
a) Quem elaborou a doutrina?
b) Como os rituais funcionam?
c) Para quem esta doutrina é útil?

Felix (2007, p. 4), concordando com essa proposta, afirma que a
elaboração de perguntas de suspeita é o primeiro e mais seguro passo a ser dado
em uma investigação científica, pois, segundo a autora, esses primeiros
questionamentos podem auxiliar no processo de compreensão das estruturas de
dominação, nas interpretações contemporâneas dos ensinamentos religiosos e na
reflexão sobre acontecimentos cotidianos em nossas próprias vidas.

Quanto aos outros passos, apresentados por Felix, a partir da
fundamentação de Elisabeth Schüssler Fiorenza (1992, p. 111-114), seguem-se
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alguns procedimentos metodológicos de igual importância. São eles: explorar os
valores e as visões emancipadoras; oferecer uma ferramenta crítica que contribua
para o processo de conscientização tanto das estruturas opressivas como das
libertadoras, tendo em vista a transformação da realidade; e avaliar criticamente a
realidade para, em seguida, reconstruir normas e valores, considerando que
também essa será uma construção que deve ser olhada com suspeita para
verificar se realmente contribuirá para uma efetiva transformação ou se a manterá
a realidade de opressão.

Diante dessa proposta, retomando o objeto de estudo, percebe-se como
esse olhar crítico revela aspectos antes não observados. No caso do Vale do
Amanhecer, por exemplo, reconhece-se a doutrina como patriarcal pela forma
religiosa de socialização das mulheres, encontra-se um ensino doutrinário
centrado na figura masculina (com funções de destaque para os homens) e
percebe-se que os homens são tidos como exemplares e mais instruídos, o que
revela um abuso de poder de uma tradição que inferioriza as funções religiosas
das mulheres ao associá-las a escravas em determinado ritual.

Neste aspecto, a suspeita de que o Vale do Amanhecer é patriarcal é
confirmada ao se averiguar a existência de uma doutrina com uma visão
ideológica que tenta disfarçar a sua estrutura androcêntrica e, ao mesmo tempo,
proporciona visibilidade (mas não representatividade) às mulheres através de
trajes e acessórios, refletindo as tendências ditadas por Tia Neiva, a líder
espiritual, fundadora e responsável pela elaboração da doutrina.
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Percebe-se pelas falas dos/as adeptos/as do Vale do Amanhecer que,
apesar da oferta de visibilidade, a participação das mulheres é influenciada
significativamente pelos espaços sociais disponíveis para elas, pois a maioria
desempenha papéis mais árduos, como os de médium de incorporação, e não de
doutrinadoras, o que as distancia da função mais valorizada de intermediação
com Deus.

Aqui no Vale as mulheres têm seus papéis de destaque. A maior
parte delas são reveladas como médiuns de incorporação, devido à
sensibilidade que possuem. Apesar de muitas acharem esta função
muito pesada, esta é uma função de grande importância, pois dá
passagem aos espíritos sofredores que necessitam ser orientados.
[...] existem também mulheres doutrinadoras, mas em menor
número, no entanto as doutrinadoras são mais instruídas e mais
preparadas para essa função, que exige mais estudo.69

Woodhead (2002, p. 3), ao propor uma discussão sobre mulheres e gênero
como uma estrutura teórica para análise, destaca que o posicionamento citado
acima é algo esperado à medida que verifica-se que nas teorias sociológicas da
sociedade moderna os determinantes para as definições de papéis têm como
variáveis a natureza e o grau de diferenciação social/estrutural/funcional. Assim,
no caso do Vale do Amanhecer, desde a fundação essas definições de papéis
aconteceram seguindo a lógica tradicional e naturalizante de divisão de espaços
de atuação para homens e mulheres.

Sob a ótica da hermenêutica utilizada nesse estudo, entende-se que a
presença da maioria de homens doutrinadores revela o fato de a doutrina religiosa
ter deixado as mulheres em segundo plano, não as valorizando como seres
69

Maria, apará, 62 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina (DF)
(DF), 14/11/2010.
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racionais capazes de demonstrar seu desempenho tanto quanto os homens. Tal
postura, entretanto, revela-se de forma semi-consciente, pois a justificativa para
tais divisões de tarefas religiosas estaria fundamentada na tradicional divisão
social e sexual do trabalho.

Nem todas as mulheres são aparás [médiuns de incorporação],
assim como nem todos os homens são doutrinadores. Existem
homens que possuem mais sensibilidade para tal função, assim
como existem mulheres com mais conhecimento e mais
preparadas para assumir o papel de doutrinação. No entanto, o
habitual é encontrar casais: homem – doutrinador e mulher –
apará, porque esta é a reprodução do ideal de Mário e Neiva com
suas respectivas funções, cada qual cuidando do seu trabalho.70

Nesse sentido, é válido destacar que a doutrina revelada por Neiva foi
resultado das vivências cotidianas de homens e mulheres, o que vem demonstrar
como determinadas atitudes se refletem na forma como eles e elas expressam
sua religiosidade. No caso da líder espiritual, compreende-se, pelo seu histórico
de vida, liderança e conquistas em diversas áreas, que a sua tentativa de busca
de representatividade se deu através da criação de um novo lócus religioso que
pudesse atender às suas necessidades, devido a um expressivo senso de
restrição presente nas mais diversas tradições religiosas. Percebe-se também
que essa busca ofereceu um espaço social diferenciado às seguidoras de Tia
Neiva, que passaram a desfrutar de um destaque antes não obtido em outras
religiões. No entanto, isso não revelou uma efetiva transformação de mentalidade
ou dos valores desiguais atribuídos às atividades de homens e mulheres, ou seja,
continuou legitimando a desigualdade entre os sexos.

70

Hamilton, doutrinador, 61 anos, entrevista realizada pela autora, anotação em caderno de
campo, Planaltina (DF), 16/11/2010.
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4.2. Um olhar crítico sobre a doutrina do Amanhecer

A cultura brasileira é essencialmente híbrida, ou seja, resultado do
cruzamento e de interações étnico-culturais. O Vale do Amanhecer, doutrina
criada em 1969 pela ex-caminhoneira Neiva Chaves Zelaya, é parte desse
contexto: um movimento com características particulares que se utiliza do
sincretismo como possibilidade de sobrevivência e renovação. Assim, repleto de
símbolos das mais diversas origens, alguns “emprestados” de outras religiões, o
Vale do Amanhecer se apresenta como um universo sócio-religioso confuso e
complexo.

Observa-se pelas fotografias a seguir como se encontra estruturado o
Templo Maior, situado na cidade de Planaltina, próxima a Brasília e percebe-se a
riqueza de detalhes cuidadosamente elaborados para a composição de tal
território religioso.
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Figuras 29 e 30 - Acima, vista panoramica do Templo Maior com destaque aos símbolos e cores
presentes neste espaço religioso. Abaixo, espaço destinado ao ritual da Estrela Cadente.
71
Fotos de Christian Tragni

71

Disponíveis em: http://www.lightstalkers.org/images/show/407229

152

Trata-se de um espaço repleto de cores, luzes, sons, formas e códigos.
São estrelas de Davi, elipses, estátuas de Cristo, pirâmides, setas, cruzes, meiasluas, sóis com sete braços, triângulos, onde membros denominados ninfas e
jaguares entoam cânticos, orações, mencionam nomes indígenas e apresentam
um universo religioso que contém pinturas de entidades indígenas, de caboclos e
pretos-velhos (entidades pertencentes à umbanda) e fazem referência a
extraterrestres.

Figura 31 - Mestres Jaguares em preparação para ritual da Estrela Cadente
72
Foto: Jorge André Diehl
72

Disponível em: http://br.olhares.com/magos_foto2581380.html
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Um cenário religioso complexo que, pelo espetáculo ritualístico e visual,
atrai homens e mulheres para um trabalho em favor de uma nova civilização
destituída de dor e sofrimento. Uma civilização que, segundo os fundadores da
doutrina, se anuncia com a chegada do terceiro milênio e traz a possibilidade de
retratação dos males cometidos nesta e em outras encarnações. (CAVALCANTE,
2000, p. 12)

Figura 32 - Ninfas durante a caminhada da Estrela Cadente
73
Foto: Jorge André Diehl

Algo que, de acordo com a doutrina, pode ser conseguido através da
dedicação de horas de trabalho direcionadas ao desenvolvimento de tarefas no
Vale do Amanhecer, ou seja, uma oportunidade de retratar tais atitudes, pois
mediante a participação em rituais, homens e mulheres obteriam bônus para o
73

IDEM.
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seu perdão e para o seu retorno aos planos espirituais superiores. Conforme
menciona um adepto:

O Vale talvez seja a única doutrina que possibilite a oportunidade
de resgate através da doação de horas. Sei que nas outras
religiões também existem os trabalhos voluntários, mas aqui
nossas horas são somadas e fica claro que foram destinadas à
prática do bem para alcançar o perdão e a evolução espiritual.
Fica claro também que quanto mais dedicação, mais
conhecimento e menos chances de errar de novo – é como se
fosse uma balança, e ninguém quer ficar em desvantagem.74

Como se observa, essas práticas traduzem a necessidade de formas mais
personalizadas de religiosidade e contribuem para a classificação do Vale do
Amanhecer como parte dos Novos Movimentos Religiosos que abriram espaços e
deram às mulheres um pouco mais de visibilidade no cenário religioso.

De acordo com essa doutrina, definida pelos/as próprios/as adeptos/as
como reveladora, seria possível à humanidade realizar diversas formas de
resgate espiritual através da doação de horas em seus templos, que como
unidades de “pronto-socorro espiritual”, desempenhariam uma das funções
básicas da instituição religiosa: a desobsessão dos pacientes, ou seja, a cura por
meio da manipulação energética das doenças espirituais causadas por energias
negativas ou devido à influência de espíritos obsessores.

A respeito da manipulação de energias, Sassi (1974, p.14-17) atesta que
elas permitem a melhora do paciente. Segundo ele, todos os trabalhos espirituais
do Vale do Amanhecer têm o objetivo de atrair as energias negativas ou espíritos,

74

João, apará, 66 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina (DF),
04/08/2009.
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para em seguida serem modificadas ou mandadas para outros planos espirituais
pelo médium doutrinador.

Figura 33 - Tia Neiva à frente dos jaguares para a emissão da Prece de Simiromba em um dos
75
rituais de captação de energia no Vale do Amanhecer.
Fonte: Site oficial do Vale do Amanhecer

Esta captação de energia é apresentada pela doutrina como um ritual
energético que, presidido por “manipuladores de energia e pregadores do
evangelho”, possui um corpo doutrinário de maioria masculina, fato que indica a
presença do androcentrismo no Vale do Amanhecer, revelando a necessidade de
um olhar crítico a essa doutrina considerada sincrética. Um olhar que, de acordo
com Edith Franke, Lacelle e outras pesquisadoras, se propõe a analisar a analisar
a superestrutura teórica, levando ao desenvolvimento da crítica feminista da
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Disponível em: http://www.valedoamanhecer.com/semanario/sem/Semanario124.htm
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ciência, na tentativa de entender como as relações de gênero estão relacionadas
aos processos sociais e culturais para a formação de símbolos e mudança social.

Franke (2001, p.46-60), em seu texto Feminist Orientation as an Integral
Part of Religious Studies, destaca a necessidade desse olhar crítico e demonstra
como a base da investigação do pensamento feminista pode ser aplicada nas
ciências da religião. Ela afirma que os projetos de pesquisa nessa área de
estudos têm sido mais frequentes, fazendo com que os questionamentos sobre a
investigação da temática sexo ganhem mais importância.

Em relação a esse avanço, de acordo com Lacelle (2002, p.12-55), os
estudos feministas pretendem abordar as ciências da religião tendo como ponto
de partida a ideia de que “[...] no domínio das ciências religiosas [sic] como em
outros domínios, o saber tradicional, no seu conteúdo e seu método, é pelo
menos incompleto, se não sempre estruturalmente deficiente pelo fato de sua
forma e transmissão se darem em instituições de dominância masculina”.

Dada à relevância, por todos esses fatores apontados, torna-se necessário,
primeiramente, compreender alguns conceitos doutrinários para analisar a
concepção simbólica da maioria das mulheres como ninfas-aparás do Vale do
Amanhecer. Isto porque na doutrina, o termo ninfa é utilizada para definir as
mulheres enquanto o prefixo apará revela a função do/a médium de incorporação.
Cabe destacar, conforme princípios da hermenêutica da suspeita, que tal
denominação aponta para a tradicional subordinação feminina76, pois o significado
do substantivo ninfa define “[...] divindades fabulosas dos rios, bosques e montes,
76

A utilização do termo ninfa comprova o ideal de submissão da mulher por associá-la a uma
espécie ainda em desenvolvimento. Algo que, de certa forma revela a atitude doutrinal que orienta
a forma desejada para o trabalho em rituais: homem doutrinador e mulher apará.
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e trata-se do estágio jovem de certos insetos, tais como libélula e gafanhotos que
se assemelham aos adultos, exceto quanto às asas e órgãos reprodutores que
não se desenvolveram”.77

E, quanto à origem do termo apará, de acordo Gonçalves (1999, p. 43), em
análise antropológica realizada sobre o movimento, ele teria surgido, conforme os
membros da doutrina, como um abreviativo de “Nossa Senhora Aparecida” (A-PARÁ), uma expressão extraída das falas dos Pretos Velhos, que passou a ser
utilizada a partir de então para nomear quem realiza a função de médium de
incorporação.

Fatos estes, que tornam ainda mais evidente a necessidade do
reconhecimento de uma abordagem analítica eficaz, que inclua uma análise da
presença feminina na sociedade, visto que as religiões contribuem para a
formação dos indivíduos e, por isso exigem uma atenção a parte.

4.3. Os conceitos doutrinários

A doutrina do Vale do Amanhecer, conforme seus princípios espiritualistas,
revela que todas as pessoas são médiuns, pois a mediunidade seria um dom
natural dos seres humanos que permitiria contato com espíritos desencarnados e
com os planos onde estes habitariam.

Segundo Sassi (1977, p. 32), no folheto 2 [dois] de Instruções Práticas para os
Médiuns, a mediunidade apará, ou seja, a mediunidade de incorporação, é
77

Definição que consta no Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa.
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conhecida e tão antiga quanto a humanidade, pois “[...] sempre existiram os
médiuns que recebem espíritos, dão comunicações, fazem profecias, entram em
transe, ou seja em estado de meia consciência, isto é, saem do estado de
normalidade psicofísica.” Porém, pelo relato das/os informantes, a criação da
mediunidade do doutrinador deu originalidade e identidade ao movimento, pois a
grande missão de Tia Neiva teria sido a de dar ao mundo o mestre doutrinador.

A grande missão de Tia Neiva como clarividente foi revelar ao
mundo a mediunidade do doutrinador, na forma de Mário Sassi.
Antes dela, isto jamais foi considerado possível, pois seria como
admitir a existência de um transe em plena consciência, com todo
sistema nervoso ativo e consciente... Algo impensado.78

Por essa concepção, existem dois tipos de médiuns na doutrina e, para
cada um deles, funções e papéis definidos. O médium denominado doutrinador
tem a função de lidar com as energias que se localizam na região do plexo
iniciático, próximo à altura do umbigo. Com esta mediunidade, o doutrinador é
chamado de Mestre Jaguar Sol e a doutrinadora, Ninfa Sol.79

Mário Sassi (1974, p. 44-47), no livro No Limiar do Terceiro Milênio, faz
uma descrição significativa do doutrinador. Segundo ele, o Mestre Jaguar Sol tem
sua energia ectoplasmática concentrada na parte superior do corpo, salientando a
função da sua atividade mental quando em exercício da atividade mediúnica.
Logo, o doutrinador fica mais atento aos rituais e em estado de consciência. Uma
definição que de certa forma enfatiza a justificativa doutrinária da presença da
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Inácio, doutrinador, 48 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina
(DF), 04/08/2009.
79
O mestrado só pode ser feito por homens, por isso só os homens recebem o título de Mestres
Jaguares (sendo Mestre Jaguar Sol – o doutrinador, e Mestre Jaguar Lua – o apará).

159

maioria masculina nesta função e aponta a forma androcêntrica utilizada para
determinar a localização das energias. De acordo com os/as adeptos/as, o
médium doutrinador é o médium que não está sujeito ao transe e tem a função de
transmitir a doutrina do Amanhecer ao espírito incorporado no apará.

O médium doutrinador é mais sábio e instruído, é ele quem orienta
o médium apará em transe. Sua presença é necessária para
controlar os impulsos e energias negativas dos espíritos que se
encontram desencarnados e vagam pelas sombras. Sua presença
é necessária para manter a paz e a tranqüilidade durante os
rituais de incorporação.80

O doutrinador realiza rituais em estado de consciência e é considerado
como vigia dos trabalhos, responsável pelo que possa acontecer durante os
rituais. São considerados comunicadores responsáveis pela transmissão e
controle das mensagens doutrinárias, encontram-se ligados às forças positivas e
são denominados de manipuladores da força do Sol. O símbolo identificador do
doutrinador nas vestimentas é uma cruz e seus guias são as Princesas.

O/a médium apará ou médium de incorporação é aquele/a que recebe em
seu corpo os espíritos e entidades, isto é, está sujeito ao transe e, através dele,
entra em contato com o sobrenatural. Segundo Sassi (1974, p.50), o/a apará tem
“[...] a função de emprestar seu corpo para as incorporações de Entidade de Luz e
Espíritos das Trevas [...]”, para que os espíritos sofredores tenham a oportunidade
de receber a doutrina, para que evoluam e deixem de perturbar as pessoas
encarnadas.81

80

Alice, apará, 34 anos, Entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina (DF),
05/08/2009.
81
De acordo com Sassi (1974, p. 52), as funções do incorporador são: passagem de sofredores,
cura de doenças, comunicações, passes, desobsessão, psicografia automática e materialização.
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Sou uma Ninfa Lua, médium apará, de incorporação. Minha
função é servir de instrumento para a passagem de espíritos
desencarnados, sejam eles evoluídos ou não. Durante os rituais,
me entrego aos cuidados do doutrinador, que orienta e conduz as
manifestações para melhor atender o paciente que procura
consolo para suas aflições do dia-a-dia. 82
0

De acordo com os/as adeptos/os, os/as aparás são considerados/as uma
espécie de pára-raios que atraem os espíritos para que sejam doutrinados. O
símbolo identificador do médium apará é o desenho de um livro aberto - o que,
segundo os idealizadores da doutrina, representaria o Evangelho -, e os guias
protetores dos aparás são os Pretos Velhos. Este tipo de médium é considerado
manipulador das forças da Lua.

A partir de uma visão crítica das definições atribuídas aos tipos de
mediunidades, observa-se, além do fato de homens e mulheres estarem
estrategicamente agrupados, a presença de símbolos costumeiramente utilizados
para definir posições masculinas e femininas: o sol e a lua – figuras que
representam o dualismo, que sutilmente reforçam os papéis sociais e expõem, de
certo modo, os comportamentos esperados para cada um dos sexos.

A relação entre os membros do Vale é muito familiar. Antes de
iniciarmos os trabalhos é normal perceber os grupos que se
formam de homens conversando com homens e mulheres com
mulheres. Acredito que esta afinidade seja devido as funções que
cada deles ocupa. Eu mesma, tenho muito mais assunto com as
ninfas aparás do que com os homens que doutrinam, no entanto

82

Alzira, apará, 66 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina (DF),
14/11/2010.
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na hora de iniciar os trabalhos todos nós nos misturamos e
buscamos o par com que estamos acostumados a trabalhar.83

Percebe-se que, durante os rituais, o trabalho conjunto entre os dois tipos
de médiuns se dá porque, de um lado, o apará está sujeito ao transe, em contato
direto com o sobrenatural e, de outro lado, o doutrinador tem força para mandar
os Espíritos das Trevas para o Astral Superior e, por estar consciente, tem
condição de controlar a mensagem, servindo como mediador e intérprete das
instruções recebidas pelas entidades – outro detalhe de destaque que possibilita
apenas ao médium doutrinador o controle e contato direto com o sagrado, o que
evidencia a maneira androcêntrica de condução das atividades nos templos do
Vale do Amanhecer.

4.4. Considerações acerca das funções e características atribuídas aos
homens e às mulheres no Vale do Amanhecer

A doutrina do Vale do Amanhecer, formulada e estruturada pelo casal
Neiva e Mário Sassi, como visto anteriormente, foi cuidadosamente arquitetada a
partir da divisão de papéis imposta socialmente a homens e mulheres.

A partir de uma análise do quadro apresentado a seguir, produzido com
observações de Galinkin (1977, p.78) sobre os tipos de mediunidades, é
perceptível verificar a semelhança com as características destacadas na
descrição da função de Tia Neiva, sacerdotisa, e Mário Sassi, decodificador e
líder intelectual.
83

Camila, doutrinadora, 37 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina
(DF), 22/11/2009.
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Médium Apará

Médium Doutrinador

Sujeito ao transe
Recebe

as

Não sujeito ao transe
mensagens

das Interpreta e controla as mensagens

entidades

das entidades

Atrai os espíritos das trevas (imã, Envia os espíritos das trevas para
radar)

o Astral Superior

Incorpora Espíritos de Luz

Conversa com os Espíritos de Luz

Incorpora Espíritos das Trevas

Doutrina Espíritos das Trevas

Descontrole ritual (transe)

Vigia e controla o ritual

Inconsciente ou

Consciente durante o ritual

semi-consciente durante o ritual
Não tem responsabilidade pelo que Responsável pelo que acontece no
acontece no ritual

ritual

Alivia incorporando

Alivia doutrinando

Manipula as forças da Lua

Manipula as forças do Sol

Conhece pouco a doutrina

Conhece bem a doutrina

Predominância

de

mulheres Predominância de homens

(feminino)

(masculino)

Devido à definição de papéis e significados simbólicos atribuídos a cada
tipo de mediunidade, percebe-se que existe complementaridade entre eles, o que
indiretamente reforça a ideologia da sociedade no que diz respeito aos ideais
masculinos e femininos e suas funções.
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Dessa forma, para melhor compreender as atribuições das funções, tornase necessário construir outro quadro que destaque os papéis desempenhados
pelos líderes, para evidenciar a determinação de funções de acordo com a
diferenciação sexual, o que deixa transparecer os ideais femininos e masculinos
esperados pela doutrina.

Tia Neiva

Mário Sassi

Sacerdotisa, Clarivedente

Decodificador

Médium Apará

Médium Doutrinador

Fundadora da doutrina

Renovador

e

divulgador

da

doutrina
Líder sagrada

Líder racional

Sujeita ao transe

Não sujeito ao transe

Recebe mensagens

Interpreta mensagens recebidas e
transmite em forma de livros

Inspiração sobrenatural

Controle racional

Pouca instrução

Intelectual

Vaidosa, passional, determinada,

Equilibrado, racional contundente,

maternal, amorosa

persuasivo

Arquétipo feminino

Arquétipo masculino

A reprodução arquetípica do feminino e do masculino, atribuindo aos
homens características tidas como mais nobres, demonstra que, no Vale do
Amanhecer, os papéis atribuídos às mulheres contribuem para inviabilizar a
representatividade feminina e definir lugares desiguais para eles e elas.
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Podemos perceber aqui o que comenta Juschka (2011, p.5), ao mencionar
que

as

religiões funcionaram como aliadas

da

supremacia

masculina,

determinando lugares de poder para os homens e, na maioria das vezes,
invisibilizando ou inferiorizando as mulheres. Também fica evidente a afirmação
de Scott (1995, p. 86) sobre como as características de gênero são socialmente
construídas.

No caso do Vale do Amanhecer, conforme se observa, as referências
arquetípicas associadas ao feminino e ao masculino contribuem para o
entendimento dos tipos de liderança presentes na doutrina.

Na hierarquia sagrada do Vale do Amanhecer, ocupavam as funções de
líderes: Tia Neiva, a Clarividente em contato direto com o sobrenatural, e Mário
Sassi, o Grande Mestre Tumuchy84, decodificador e primeiro Médium Doutrinador
do movimento religioso, que orientavam respectivamente médiuns aparás e
doutrinadores.

Ao analisar essa divisão de papéis, fica evidente que a função de Mário
Sassi corresponde ao que Weber define como liderança racional ou burocrática85,
desempenhando tarefas de organizar e administrar o movimento religioso e a
comunidade de médiuns. E como exegeta, traduzindo e interpretando as
mensagens sagradas e transmitindo-as aos “médiuns iniciados” em forma de
aulas e, posteriormente, por intermédio de publicações editadas pela ordem
religiosa.

84
85

Uma categoria sagrada na hierarquia religiosa da doutrina.
Cf. Max WEBER, A política como vocação. In: Hans GERTH e Hans MILLS, Max Weber, p. 59.
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Mário Sassi foi um grande colaborador da doutrina, ele teve a
missão de ajudar Tia Neiva na construção e divulgação da
doutrina do Amanhecer. Sua presença foi de grande importância.
[...] todos os registros existentes sobre o que é e como funciona a
doutrina foram feitos por ele, que recebia as informações dela e
registrava as instruções para compartilhar com os demais
membros... assim teve início esta doutrina.86

Por outro lado, o desempenho de Tia Neiva era próprio de uma liderança
carismática, pois sua função era de incorporar a entidade máxima da doutrina, o
Pai Seta Branca, transmitir as mensagens desta e de outras entidades de Luz,
fazer profecias e revelações e, em transe, promover a cura aos pacientes.

Tia Neiva e Mário Sassi tiveram uma grande missão neste
planeta. Juntos eles trouxeram ao mundo a doutrina do
Amanhecer para iluminar a todos os espíritos encarnados e
desencarnados que necessitam de luz e orientação. Ela, por
determinação maior, recebia as orientações dadas pela
espiritualidade e atendia a todas as pessoas que a procuravam
em busca de consolo, enquanto seu companheiro a auxiliava e
cumpria sua missão de registrar o nascimento da doutrina,
divulgando-a através de suas publicações. 87

De acordo com Galinkin (1977, p. 48), o movimento religioso dirigido pelo
casal corresponde ao que Peter Worsley (1968) caracteriza como movimento
carismático de liderança bicefálica, na qual as funções de profeta e de
administrador são divididas entre pessoas distintas88, o que aponta para a
existência de uma organização religiosa que tinha como meta definir posições,
estabelecendo ícones e modelos ideais de comportamento a serem seguidos de
acordo com o interesse de distinção de papéis entre dois tipos de líderes.

86

Edson, doutrinador, 42 anos, entrevista realizada pela autora, anotação em caderno de campo,
Planaltina (DF), 16/11/2010.
87
Dalma, apará, 43 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina (DF),
14/11/2010.
88
Cf. Peter WORSLEY, The Trumpet Shall Sound: a study of cargo cults in Milanesia. Apud: Ana
Lúcia GALINKIN, A Cura no Vale do Amanhecer, p. 48.
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Uma prova disto é que, segundo a doutrina, somente os médiuns, na
categoria de mestres doutrinadores, podem desempenhar papéis administrativos,
tais como: presidente do dia, que se responsabiliza pelas ocorrências durante os
rituais, e presidente ou dirigente de cada unidade ritual.

Apesar de não haver nenhuma regra explícita proibindo a participação de
mulheres, sintomaticamente todas essas funções são desempenhadas por
homens. E apenas os doutrinadores podem desempenhar o papel de instrutor
para os iniciados.

Na doutrina, é natural aceitar que os homens participem destas
questões mais administrativas, afinal de contas, Sassi era quem
ajudava a Clarividente nestes afazeres de organização e registro,
conforme determinou a espiritualidade. Ele era o braço direito dela
e estava sempre presente para auxiliá-la durante os rituais.89

Como se vê, para os/as adeptos/as, Tia Neiva, a líder espiritual, juntamente
com Mário Sassi, o porta-voz e intérprete da doutrina, indiretamente reforçaram a
divisão sexual das funções religiosas, determinando o que era adequado para as
mulheres de acordo com um ideal paternalista e androcêntrico.

Minha visão é a de que as mulheres devem aceitar papel de apará
como Tia Neiva aceitou, pois para essa função exige-se mais
sensibilidade, mais emoção e entrega, ou seja, características
[que] as mulheres têm; diferente dos mestres jaguar, que têm
mais atitude, que precisam ser conscientes para conduzir todos os
trabalhos para o andamento do ritual.90

89

Alzira, apará, 66 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina (DF),
13/11/2010.
90
Olga, apará, 56 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina (DF),
22/11/2009.
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Quanto às distinções entre mestres jaguares e ninfas, observa-se que, em
alguns rituais, as mulheres são denominadas escravas de seus respectivos
mestres, o que, de acordo com a doutrina, seria aceitável, visto que as
características tidas como de natureza feminina são o amor, a ternura, a
dedicação,

o

perdão,

o

sacrifício,

a

sensibilidade,

diferentemente

das

características consideradas masculinas.

Este enfoque ajuda a justificar como atribuição de funções contribui na
construção e desconstrução de identidades e são capazes de dar significado às
estruturas de dominação masculina estabelecidas em um determinado lugar. É
importante lembrar que não apenas as funções, papéis e símbolos, mas também
os discursos e práticas religiosas têm a marca dessa dominação.

Sobre este assunto, Gomes (2008, p. 2) faz considerações acerca das
relações de gênero do Vale do Amanhecer e apresenta breves observações sobre
a origem da Falange de Príncipes91 e a presença da homossexualidade no Vale
do Amanhecer92. Segundo ele, na doutrina do Amanhecer existe uma explicação
espiritual para tal diferenciação de papéis nos rituais, na hierarquia e na condição
dos mestres. Para ele, todas estas determinações são reflexos de um passado
transcendental.

O Vale do Amanhecer é uma doutrina extraterrena que se baseia
na manipulação de energias para a desobsessão e a
91

Conforme visto anteriormente, no capítulo 2, as falanges são entidades, ou seja, grupos de
espíritos que se assemelham por possuir uma mesma vibração.
92
Devido à dificuldade de acesso às informações e adeptos para obter dados sobre a temática da
homossexualidade na doutrina, preferimos considerar apenas as informações trazidas por Gomes
(2008). Segundo ele, não há uma rejeição institucional quanto à presença da homossexualidade
no Vale do Amanhecer e sim certo constrangimento no cotidiano e nos rituais, quando se percebe
que um médium de incorporação recebe uma entidade feminina – algo que para os membros mais
antigos não é admitido. (GOMES, 2008, p. 4)
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transformação do planeta, do médium e dos pacientes. Baseia-se
na crença de vida após a morte e na biografia transcendental que
afeta as pessoas vivas. Organizam-se de modo a manterem
certas hierarquias de comando do passado, em níveis
burocráticos que se assemelham às divisões militares da
Antigüidade preparadas para combates, contra inimigos também
organizados. (GOMES, 2008, p. 2)

Ainda sobre a análise das funções atribuídas a homens e mulheres,
Galinkin (1977, p. 76) menciona que os dois tipos de médiuns trabalham juntos,
aos pares, nos rituais do templo e da Estrela Cadente, podendo formar duplas de
ambos os sexos ou de um só sexo. Chama a atenção o fato de os casados
sempre formarem pares compostos pelos dois tipos de mediunidade, o que na
doutrina é considerada a forma desejável de casamento: homem doutrinador e
mulher apará.

Por fim, é necessário comentar que esse movimento doutrinário e suas
organizações ritualísticas são devedores de um contexto histórico, o que nos
convida à elaboração de certos questionamentos, tais como: o fato da expansão
desse movimento religioso ter acontecido durante o período da ditadura militar
(1964-1985) - um momento histórico marcado por repressão, censura e
principalmente pela manutenção de uma cultura patriarcal e sexista que
estabelecia restrições para tudo e para todos -, teria contribuído para a definição
de papéis diferenciados para homens e mulheres numa doutrina que, a princípio,
foi idealizada e fundada por uma mulher? E ainda: o momento histórico explicaria
a atitude de Neiva, de fundar e conduzir uma doutrina baseada em princípios
sexistas?

Mesmo tentando disfarçar seu androcentrismo e suas formas

patriarcais ao dar visibilidade às mulheres, teria ela tentado lutar contra uma
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sociedade de dominância masculina ao enfrentar doutrinas, legislações e
instituições ligadas a uma estrutura religiosa de tipo patriarcal?

170

CAPÍTULO V

RELAÇÕES DE GENERO E PODER: ANÁLISES SOBRE O COTIDIANO DAS
MULHERES NO VALE DO AMANHECER

Neste capítulo trabalharemos a partir de duas categorias de análise gênero e poder -, buscando analisar o discurso religioso acerca dos papéis
sociais de sexo no contexto do Vale do Amanhecer. O desafio aqui assumido tem
como propósito revelar os componentes de gênero presentes nas relações
sociais,

apresentando-os

como

uma

dimensão

explicativa

de

lugares

diferenciados de poder, isto porque nossa cultura afirma o masculino e o feminino
de forma binária inequívoca através de doutrinas religiosas, educativas,
científicas, políticas ou jurídicas, destacando “[...] estas posições normativas como
se fossem o produto de um consenso social e não o produto de um conflito”.
(SCOTT, 1995, p. 86)

Reconhecemos que as relações de gênero não são a única forma de
opressão na nossa sociedade e sabemos da importância de análises que levem
em consideração outras relações de opressão, como as de classe social, por
exemplo. Entretanto, queremos assinalar que, com este trabalho, propomo-nos a
colocar em foco somente a maneira como os condicionamentos de gênero
interferem diretamente no cotidiano das mulheres adeptas a doutrina do Vale do
Amanhecer.
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Ao observar as dimensões públicas e privadas e contextualizar o cotidiano
de adeptos/as dessa doutrina, é possível compreender como poder e gênero se
mostram presentes nos relatos dos que vivenciam este universo sócio-religioso.
Ouvindo os/as entrevistados/as falarem sobre as funções desempenhadas e as
responsabilidades dos/as médiuns, seja de doutrinação ou de incorporação,
percebe-se como as atribuições são marcadas de forma imperativa pelo gênero,
determinando para as mulheres o papel maternal, devido a supostos atributos
naturais das mulheres, como sensibilidade, doçura, ternura e cuidados para com
o outro.

Buscando analisar as funções desempenhadas por homens e mulheres
neste espaço religioso tão complexo, enfatizamos a importância da aplicação da
metodologia de análise feminista para iniciar o processo de desconstrução de
alguns paradigmas estabelecidos pela sociedade, na tentativa de fomentar
discussões mais amplas a respeito do fenômeno religioso contemporâneo.

5.1. Revisando conceitos

Como visto nos capítulos anteriores, para trabalhar a participação religiosa
das mulheres no Vale do Amanhecer a partir de uma abordagem crítica é
necessário identificar quais elementos teórico-metodológicos contribuem para tal
análise,

procurando

apontar

ainda

alguns

tópicos

importantes

para

o

entendimento deste fenômeno religioso, sua origem e seu desenvolvimento.
Nessa direção, este texto trará elementos para fundamentar a discussão sobre a
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relação entre gênero e poder no movimento religioso denominado Vale do
Amanhecer.

A partir da elaboração de Foucault percebe-se como o conceito de poder
deve ser considerado:

Dizendo poder, não quero significar “o poder”, como um conjunto
de instituições e aparelhos garantidores da sujeição dos cidadãos
em um estado determinado. Também não entendo poder como
um modo de sujeição que, por oposição à violência, tenha a forma
de regra. Enfim, não o entendo como um sistema geral de
dominação exercida por um elemento ou grupo sobre o outro e
cujos efeitos, por derivações sucessivas, atravessem o corpo
social inteiro. A análise em termos de poder não deve postular,
como dados iniciais, a soberania do Estado, a forma da lei ou a
unidade global de uma dominação; estas são apenas e, antes de
mais nada, suas formas terminais. Parece-me que se deve
compreender o poder, primeiro, como a multiplicidade de
correlações de forças imanentes ao domínio onde se exercem e
constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e
afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os
apoios que tais correlações de força encontram umas nas outras,
formando cadeias ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e
contradições que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que
se originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma
corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas
hegemonias sociais. (FOUCAULT, 1993, p.88-89)

Uma definição ampla que apresenta poder como algo construído, que vai
além da ação das hierarquias funcionais, “[...] uma prática social e, como tal,
constituída historicamente” (FOUCAULT, 1981, p. 12), que opera em todos os
níveis da sociedade, desde as relações interpessoais até o nível estatal. Que
consiste também na capacidade de decidir sobre a vida de outros, na intervenção
com fatos que obrigam, circunscrevem ou impedem. E, também, segundo
Jurkewicz (1997, p.112), algo que “[...] não exclui os seres humanos da vida
social, mas que [os] controla, aproveitando e utilizando de suas potencialidades”.
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Dessa forma é possível perceber como as relações de poder se mantêm
nos ambientes religiosos, uma vez que dominadores e dominados aceitam a
versão da realidade social que nega as desigualdades, afirmando que elas são
resultantes de insatisfação pessoal ou de injustiça social. Uma aceitação também
construída através dos mecanismos de socialização, pela força ideológica de
crenças religiosas, por exemplo.

É fato que a maioria das religiões ainda se mostra como um importante
sistema de sentido na conformação das subjetividades e, graças a novos olhares
de pesquisadores e pesquisadoras, seu poder normatizador e regulador tem sido
frequentemente discutido a partir da abordagem crítica feminista.

Apesar de haver uma relevante transformação na condição das mulheres
em nossa sociedade, muitas ainda não se vêem como sujeitos e não se
percebem exercendo poder. Mais ainda, não buscam nenhum tipo de poder
institucional, mas contentam-se com os pequenos poderes da vida cotidiana ou
contribuem para legitimar o poder exercido por outros.

Esta subalternidade, determinante na condição feminina, é fruto do seu
papel de gênero, pois sabemos que a sociedade - através de suas instituições, da
cultura, das crenças e tradições, do sistema educacional, das leis civis, da divisão
sexual e social do trabalho - constrói mulheres e homens como pólos opostos e
assimétricos: masculino e feminino envolvidos em uma relação de domínio e
subordinação. Trata-se de uma construção social que buscou legitimação nas
diferenças biológicas dos corpos feminino e masculino, endossada pela ciência,
que naturalizou dessa forma as desigualdades sociais, atribuindo lugares,
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condições e status diferenciados para homens e mulheres na sociedade. Uma
realidade que a perspectiva científica feminista passa a questionar, demonstrando
como as desigualdades são culturalmente construídas, e mantendo por outro lado
o respeito às diferenças.

5.2. Poder e Gênero na vivência religiosa

Para contextualizar a vivência e as práticas religiosas dos adeptos e
adeptas do Vale do Amanhecer, iniciar-se-á uma análise observando como foram
construídas as relações entre homens e mulheres a partir dos discursos e textos
elaborados pelos fundadores da doutrina.

A pesquisa de campo, a partir da escuta dos/as entrevistados/as sobre
suas responsabilidades na vida familiar e religiosa, revelou que, para as
mulheres, as atribuições de dona-de-casa e mãe se colocam de forma imperativa,
fazendo com que elas sintam-se as primeiras responsáveis pela educação dos
filhos e pelas tarefas domésticas. Para elas, é necessário conciliar as exigências
da vida familiar com o cumprimento das tarefas religiosas. Assim, de acordo com
Alice (34 anos):

[...] fica difícil pedir ao presidente para mudar as datas de
participação no culto, porque estas datas são definidas com muita
antecedência. Funciona como uma escala de trabalho e o ideal é
não faltar. Porque se falta médium, por um ou outro motivo
familiar, algum apará [médium de incorporação] fica
sobrecarregado. Nós que somos aparás sabemos como as
incorporações cansam o aparelho [corpo].93
93

Alice, apará, 34 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina (DF),
05/08/2009.
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Alice é uma Ninfa Lua e trabalha no templo há mais de 7 anos. Ela
comenta sobre a dificuldade dos casais: “[...] que têm filhos e não tem com quem
deixar as crianças, é ainda pior, porque para trabalhar no ritual dos tronos precisa
ser aos pares, e o ideal é trabalhar os casados sempre juntos“94. Essas falas
demonstram algumas das dificuldades encontradas para cumprir a escala de
trabalho proposta pela direção do Vale do Amanhecer, algo previamente
determinado para “[...] nunca deixar de atender pacientes no ‘pronto-socorro
espiritual’ da doutrina”95, conforme destaca o presidente.

A doutrina possui vários membros atuantes. Cabe ressaltar que, de acordo
com Mário Sassi, o decodificador da doutrina, é necessário o cumprimento de
bônus-hora para que haja o resgate espiritual e o perdão das dívidas adquiridas
em vidas passadas. Assim, para cada membro, o trabalho é um pré-requisito para
a salvação e, diante da importância do atendimento realizado nos templos, é
necessário

manter

uma

programação

para

que

todos

trabalhem

proporcionalmente e o templo nunca deixe de atender por falta de médiuns.

Nos templos escolhidos para observação, os atendimentos acontecem às
quintas-feiras, aos sábados e domingos, o que talvez explique a ausência de
vários/as adeptos/as nos finais de semana. A maioria destes templos, no Brasil,
situa-se perto de uma nascente e fora do ambiente urbano, gerando por vezes
dificuldades de acesso ao local nos dias de atendimento devido, por exemplo, aos
horários de ônibus serem diferentes durante o final de semana etc.

94

IDEM, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina (DF), 05/08/2009.
Simone, apará, 53 anos, entrevista realizada pela autora, anotação de campo, Planaltina (DF),
05/08/2009.
95
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Mesmo sabendo da importância dos créditos obtidos para o plano
espiritual, é possível observar a insatisfação do grupo quando um/a escalado/a
falta, pois os rituais se prolongam. No entanto, é preciso dizer que a ausência
dos/as adeptos/as escalados/as não é comentada com o público atendido.

Uma das características comuns nos templos visitados é a falta de
autonomia das mulheres nos rituais, conforme relata Marques:

Elas devem estar sempre de alguma forma acompanhadas por
algum representante do gênero masculino, mesmo quando este
representante esteja de alguma forma com a sua consciência
prejudicada. [...] destaca-se esta subordinação e a diferença de
status da mulher, através do funcionamento do mecanismo da
linguagem, que atua no inconsciente e que não deixa de estar
presente universalmente em um ambiente social. (MARQUES,
2008, p. 3)

Ele ainda destaca que durante o Ritual de Tronos fica evidente a limitação
referente ao gênero e à mediunidade em relação aos comandos dos trabalhos,
algo que de certa forma encontra-se implícito no modo como foi elaborada a
doutrina, com a presença da Clarividente Tia Neiva e do decodificador Mário
Sassi.

Mesmo

diante

desta

lógica

de

dualidade

e

complementaridade,

percebemos nas falas de algumas iniciantes a vontade de se tornarem
doutrinadoras, visto o fato do trabalho de incorporação ser mais árduo e
cansativo. Lúcia (31 anos), iniciante, comenta:

Ainda não sei da minha definição, vou estudar muito, preferia ficar
como doutrinadora, dá para ver como o apará sofre mais, sua
muito, mesmo sem se lembrar do que fez ou falou. Estar
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inconsciente e não controlar os seus atos é complicado. Mas
vamos ver... eu ainda não fui emplacada.96

Eva (46 anos), outra iniciante, confirma:

Eu não sei não, mas acho que só posso ser apará, porque não
falo muito bem. E, acho que isso conta muito. Veja, quem é
estudada sempre é escolhida como doutrinadora. E a doutrina
precisa de muitos médiuns de incorporação para atender a
quantidade de gente que procura ajuda.97

O fato é que essa divisão por instrução fica explícita nas falas, durante as
observações nos templos e por relatos de outros/as pesquisadores/as. E, quando
se foge do habitual, ou seja, do par homem médium doutrinador e mulher médium
de incorporação, isso é justificado pela desenvoltura ou nível de escolaridade das
mulheres para o desempenho de doutrinadora. Apesar de parecer contraditório,
na verdade isso reforça a hipótese de que são as representações de gênero que
legitimam as atribuições tradicionais de homens e mulheres no universo dos/as
entrevistados/as, pois as mulheres são frequentemente citadas como sendo
intelectualmente menos capazes do que os homens.

Numa das poucas opiniões masculinas obtidas sobre esta divisão de
funções religiosas, Joaquim (60 anos), disse:

Acho que mulher tem mais sensibilidade do que homem, deve ser
por isso que são mais abertas à espiritualidade, trabalham melhor,
têm mais responsabilidade. Se Tia Neiva era médium de

96

Lúcia, iniciante, 31 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina (DF),
05/08/2009.
97
Eva, iniciante, 46 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina (DF),
05/08/2009.
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incorporação, não vejo problema nas mulheres continuarem
ocupando esse posto.98

E, João, (66 anos), não vê nada demais nesta divisão: “[...] acho normal a
divisão, mas não é a gente aqui que determina, não. Durante a iniciação, são
feitos alguns testes e é descoberta a espiritualidade da pessoa, cada um nasce
para uma coisa e com um dom”.99

Enquanto, os demais entrevistados não ocuparam muito tempo para falar
sobre a divisão de funções e não contaram muito sobre os seus sentimentos
religiosos, demonstrando inclusive certo desconforto durante a conversa.

Essa divisão - mesmo que considerada natural para alguns/algumas e para
outros/as não - apóia-se no determinante biológico sexo para atribuir funções a
homens e mulheres. Isso aponta para a presença de componentes de gênero nas
relações sociais estabelecidas neste ambiente religioso, colocando as mulheres
em situação de desvantagem ao afastá-las de uma função que exige mais
conhecimento da doutrina e ao classificá-las como aptas ou não para determinada
função levando em consideração sua suposta natureza e não o lugar
social/profissional por ela ocupado.

Ao

se

considerar

a

presença

de

homens

doutrinadores

liderando/controlando os rituais, é importante dizer que em nenhum dos templos
visitados se encontrou desvio dessa norma.

Isso confirma que as práticas

ritualísticas, dramatizadas por seus/suas adeptos/as diariamente, re-atualizam a
98

Joaquim, doutrinador, 60 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina
(DF), 05/08/2009.
99
João, apará, 66 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina (DF),
04/08/2009.
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doutrina, penetrando na vida cotidiana e reafirmando a identidade e a memória
coletiva do grupo; apontando para a presença de uma moral religiosa que
determina também o modo como os gêneros são vistos na escala social, com
maior ou menor participação nos cargos de poder e prestígio dentro das
instituições religiosas.

A partir dos exemplos coletados no campo e retornando os conceitos,
pode-se afirmar que, no campo religioso, foi o homem o definidor e controlador de
relações de dominação de gênero. Ele criou hierarquias e, assim como na vida
social, excluiu as mulheres das esferas do poder institucionalizado.

Constata-se, pelas entrevistas, que mesmo com algumas insatisfações, a
maioria das mulheres aceita as funções recebidas e aponta para a visibilidade
conseguida nesta doutrina como um diferencial não ofertado por nenhuma outra
religião.

Alice (34 anos) ressalta:

Não vejo conflitos de gênero, nem acho que as meninas devem
ficar insatisfeitas com o emplacamento, porque cada pessoa
nasce para uma coisa. Umas para incorporar, outras para
doutrina – o mundo precisa deste equilíbrio, e também pode ser
uma oportunidade para resgatar dívidas passadas. O trabalho fez
bem para o corpo e para o espírito.100

Camila (37 anos) comenta a diferença que percebe em relação ao
catolicismo, sua filiação religiosa anterior:

100

Alice, apará, 34 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina (DF),
05/08/2009.
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Eu adoro esta religião. Antes eu era católica e quase não ia à
missa, porque era um olhando o outro, reparando no que estava
vestindo, uma conversa fiada na hora da missa e não tinha
interação. No Vale é diferente: temos uniforme para trabalho e
nos dias de festa podemos usar as vestimentas de nossas guias.
Um vestido lindo, colorido, maquiagem, pulseira, colar... até quem
não é do Vale quer usar.101

Eunice (42 anos) também aponta as diferenças em relação a sua religião
anterior:

Desde de que conheci o Vale, vi que tinha algo de diferente do
terreiro que eu freqüentava, aqui era mais completo. E lá tinha
gente que ia buscar coisa ruim para os outros, o que aqui não
tem. Aqui é diferente, cada um busca para si e só coisa boa. A
gente tenta respeitar o espaço de cada um e tudo dá certo.102

Cabe destacar, como aponta Foucault, que onde há poder há resistência.
Assim, quanto à divisão de funções estar associada ao determinante sexo,
observa-se que alguns/algumas adeptos/as apontam insatisfação de outras
pessoas, como Marcilene (51 anos):

Não vou dizer que no Vale do Amanhecer não existem pessoas
insatisfeitas com suas funções, porque existem sim, como em
qualquer outra religião talvez exista. Já vi casos de mulheres que
depois da iniciação, ou seja, depois da definição da mediunidade,
acabaram se afastando da doutrina porque não aceitaram
trabalhar como médiuns de incorporação.103

Simone (53 anos):
101

Camila, doutrinadora, 37 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina
(DF), 22/11/09.
102
Eunice, apará, 42 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina (DF),
05/08/2009.
103
Marcilene, doutrinadora, 51 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio,
Planaltina (DF), 14/11/2010.
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Como apará, penso que não existe ninguém totalmente
satisfeito... Temos que trabalhar e o trabalho é pesado mesmo.
Reclamar às vezes é natural. Nossa missão na terra é mais
pesada, trabalhamos como ferramentas, emprestamos o nosso
corpo para a possessão de espíritos e nos dedicamos a atender a
todos que nos procuram nos momentos de aflição.104

A partir desses depoimentos, entende-se como a insatisfação é tratada
como algo natural entre alguns adeptos/as devido ao fato de as funções
atribuídas aos médiuns de incorporação serem mais árduas e cansativas.
Entretanto não foram detectadas, durante a realização das entrevistas, falas de
mulheres que se apresentassem contra a prática de determinação de funções,
surgindo apenas relatos que apontavam certa insatisfação pessoal de mulheres
que foram nomeadas aparás, mas que gostariam de ser doutrinadoras.

Posso dizer da minha insatisfação, eu gostaria de ser
doutrinadora. Mas aprendi através da doutrina que cada um tem
um dom e uma missão e, se nessa vida tenho que passar por esta
função e ajudar as outras pessoas, não adianta adiar isso.105

Percebe-se assim que os pontos de resistência encontrados são devidos à
insatisfação de algumas aparás em relação à definição da mediunidade, enquanto
que a impossibilidade de liderança de mulheres nos rituais está assimilada,
conforme a fala de um dos adeptos.

No Vale do Amanhecer não se encontram mulheres sob [sic] o
comando de rituais porque a maioria delas é apará, médium de
incorporação. E o fato de serem médiuns de incorporação as
104

Simone, apará, 53 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina (DF),
14/11/2010.
105
Vilma, apará, 45 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina (DF),
14/11/2010.
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coloca em uma situação delicada, suscetível a entidades que
podem “atrapalhar o andamento dos trabalhos”. [...] já quanto às
doutrinadoras, sempre aproveitamos suas habilidades para
organização e desenvolvimento de atividades mais burocráticas
do templo. [...] creio que não existam mulheres sob [sic] o
comando de nenhum templo, mesmo porque este não é o ideal.106

As

mulheres

aparás,

durante

os

rituais,

devem

sempre

estar

acompanhadas por doutrinadores e a presença de mulheres doutrinadoras no
comando dos rituais não é habitual, pois depende da autorização do presidente
do dia. Entretanto, fica claro que se prefere aproveitar as habilidades das
doutrinadoras para o desenvolvimento de outras tarefas, utilizando como
justificativa as suas características femininas.

Quanto a essas definições de lugar e visibilidade das mulheres, outro
elemento merecedor de destaque neste ambiente religioso são as vestimentas,
que refletem características peculiares do modo de viver destas pessoas.

5.3. As vestimentas doutrinárias

As vestimentas utilizadas durantes os trabalhos desenvolvidos nos templos
do Vale do Amanhecer espalhados pelo Brasil materializam-se através de cores,
formas e texturas que:

[...] buscam transmitir, exprimir aspectos individuais em um
ambiente coletivo e melhor, realizando uma reconciliação do
‘conflito entre o impulso individualizador de cada um de nós
106

Regina, apará, 49 anos, entrevista realizada pela autora, anotação de campo, Planaltina (DF),
16/11/2010.
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(necessidade de afirmação como pessoas) e socializador
(necessidade de afirmação como membro do grupo)’.(SILVA,
1999, p. 35)

Neste universo religioso, é importante observar que as vestimentas - que
aparecem em destaque nas falas das mulheres - demonstram a satisfação e o
êxtase do pertencimento religioso.

No Vale do Amanhecer as vestimentas surgem como elemento
ativo deste processo, sem o qual deixaria de existir, anulando
seus propósitos [...] a doutrina se baseia no movimento das cores
e do som, proporcionados pelos médiuns devidamente trajados
nos rituais. Além disso, as cores e formas das indumentárias se
relacionariam diretamente com as ‘energias’ a serem
manipuladas. (SILVA,1999, p. 35)

Percebe-se que a diversidade de trajes e acessórios refletiu a presença de
tendências e preferências de Tia Neiva, cumprindo a função de igualar as
pessoas das mais diversas camadas sociais para o desenvolvimento de um
objetivo comum e com fins religiosos.

Camila (37 anos) afirma:

Desde de que vim ao Vale pela primeira vez e fui convidada a
conhecer a doutrina e me iniciar, passei a me sentir parte do lugar.
Depois que fui emplacada e vesti o vestido branco, que significa
despojamento e simplicidade, senti uma sensação de
reconhecimento, de que eu podia ajudar. E, agora que já uso as
vestes de Nityama Lua, me sinto parte do grupo,
independente[mente] de quem eu sou lá fora.107

Ilza (36 anos) comenta:

107

Camila, doutrinadora, 37 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina
(DF), 14/11/2010.
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Me orgulho muito de pertencer a esta doutrina. Quando venho
para o Vale, me preparo antes, tanto fisicamente quanto
espiritualmente, mesmo quando estou de uniforme marrom e
preto. Os uniformes nos fazem sentir igual a todos, sem distinção
de roupa ou de cor, porque passamos todos juntos a ter o mesmo
interesse: ajudar as pessoas. E, quando visto os vestidos de
cerimônias, então a preparação é mais demorada porque não tem
uma mulher que não se sinta linda dentro de um vestido
daqueles.108

Seguindo esta lógica, é observável, de forma geral, como homens e
mulheres assumem uma postura, afirmam-se nos rituais com a afinidade que
possuem com suas entidades, aceitam com orgulho suas vestes e contam suas
histórias e as histórias das grandes civilizações antigas. Percebe-se como
eles/elas encontram-se movidos/as por um objetivo e encantados/as com as
vestes e com o cenário religioso, o que nos dá indícios para compreender quais
seriam os motivos da criação e utilização deste vestuário.

Neste processo interativo, segundo afirma Márcia Regina Silva (1999, p.
181) em sua análise do vestuário no contexto religioso do Vale do Amanhecer, a
vestimenta constitui uma linguagem expressiva da crença existente por parte dos
componentes da Ordem, pois representa de forma concreta o que dizem as
chaves ritualísticas, os cânticos e a função ritual, além de oferecer o movimento
ritmado ao ambiente pré-caracterizado.

Além disso, o sistema de representações coletivas relacionadas à origem e
destinos da alma tem a existência mantida pelas indumentárias que tratam de
vivificar e relembrar a todo instante que o corpo humano abriga um ser interior,
108

Ilza, apará, 36 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina (DF),
05/08/2009.
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princípio de vida que o anima: a alma, que já viveu no passado, cometeu erros,
falhou em suas missões, mas que, atualmente, pode, através do conhecimento e
da manipulação de energias, livrar-se das sucessivas existências visando à
redenção desses mesmos erros perante suas vítimas.

O uso das roupas tem a função de proteção mágica contra as más
“energias” ou “vibrações” que eventualmente possam tentar atingir
o médium [...] podemos citar a exibição como provável estímulo ao
uso das roupas e adornos, pois a vaidade no Vale do Amanhecer
não é descartada [...] (SILVA, 1999, p. 182)

Assim, ao assumir uma identidade de Cavaleiro, Cigana, Mago,
Samaritano, Príncipe etc., o/a médium atribui significado a sua participação nos
rituais, dando vida e movimento aos trabalhos e fazendo renascer a cada novo
ritual o sentido da doutrina.

Os uniformes e trajes doutrinários tem a função de igualar a todos
e demonstrar que somos pessoas importantes, com grandes
missões nesse planeta. São estas roupas que nos diferenciam,
nos fazem lembrar a todo instante da obra [em] que estamos
envolvidos.109

Silva relembra da importância dos trajes para a doutrina:

[...] as cores, o brilho e as formas têm papel preponderante,
atuando como elementos de ‘defesa’ do mesmo. Interessante
observar que fora do ambiente ritual, o médium, não portando
suas vestes, protege-se assim mesmo desses fatores com
acessórios como anéis em metal, ônix, cristal ou ametista,
pulseiras, colares, nos formatos dos símbolos existentes nas
vestimentas, elipses, estrelas de seis pontas, os símbolos do
Apará e do Doutrinador. (SILVA, 1999, p. 182)
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Simone, apará, 53 anos, entrevista realizada pela autora, anotação de campo, Planaltina (DF),
16/11/2010.
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Considerando tais funções, quando analisado sob a perspectiva feminista,
o uso das roupas e adornos indica uma suposta representatividade religiosa, o
que de fato não se confirma, pois as hierarquias na doutrina não são
representadas pelas vestimentas, mas pelo maior ou menor prestígio da função
desempenhada durante os rituais. Do ponto de vista das mulheres, portanto,
essa seria uma falsa oferta de representatividade, pois na busca de exercer algo
que não pode acontecer na realidade cotidiana profana, o complexo imaginário
concretizado por Tia Neiva oferece acesso à inserção e participação a um
universo religioso que proporciona visibilidade, mas não poder a elas.

5.4. A função das médiuns aparás nos rituais

Para Emile Durkheim, a principal função da religião é promover a coesão e
fortalecer os laços sociais para que os seres humanos possam conviver
socialmente, fornecendo regras e princípios de regulação social que, ao longo das
repetições, transformar-se-iam em hábitos e tradições para a maioria dos/as
seguidores/as.

Esses princípios e regras, afirma ele, “[...] não são apenas exteriores ao
indivíduo, são também dotados de um poder imperativo e coercitivo em virtude do
qual se lhe impõem, quer queira, quer não”. (DURKHEIM, 1989, p. 2)

Contudo, apesar de seu caráter intrinsecamente coercitivo, no dia-a-dia
essa regulação social é sentida como corriqueira e normal, que não causa revolta
nem estranhamento. Nas sociedades arcaicas e tradicionais, por exemplo,
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dificilmente era contestada e, assim, ideias e crenças religiosas foram sendo
aceitas e incorporadas à cultura envolvente.

Ao trazer pensamentos durkheinianos para a análise do objeto de estudo
em destaque, percebe-se como o controle social se confirma na vivência
ritualística do Vale do Amanhecer. Vejamos o caso do ritual da “Estrela Cadente”
e o ritual de “Elevação de Espadas”.

Essas cerimônias ritualísticas fortalecem a divisão das funções do
masculino e do feminino, conforme observado por Gonçalves (1999, p. 55) e Silva
(1999, p. 48). Trata-se de momentos em que homens e mulheres, Mestre Sol e
Ninfa Lua, de acordo com sua mediunidade e seus astros, realizam uma troca de
energias, representada por Silva (1999, p. 48):

HOMEM

Mestre Jaguar - Doutrinador - Sol - Força Positiva - Anoday (ouro)

(Liberto)

Mestre Jaguar -

MULHER

Apará

- Lua - Força Positiva - Anodai (prata)

Ninfa Jaguar - Doutrinador - Sol - Força Negativa - Anoday (ouro)

(Prisioneira/
escrava)

Ninfa Jaguar -

Apará

-

Lua - Força Negativa - Anodai (prata)

Para o autor, as designações Forças Negativas e Forças Positivas não são
utilizadas com sentido pejorativo, mas de complementaridade, “como pólos de
uma bateria”. Entretanto, na nossa perspectiva, esta união ritualística entre ninfas
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e jaguares expressa um casamento entre a natureza passiva e ativa, conforme se
visualiza na imagem a seguir:

Figura 34 - Ninfas e jaguares dispostos para a troca de energias durante o Ritual da
Estrela Cadente.
110
Foto: Edson Rodrigues

Esse ritual, conforme discutido anteriormente, reforça a imposição de
funções de acordo com a diferenciação sexual e deixa transparecer os ideais
femininos e masculinos esperados pela doutrina, ou seja, o homem como
doutrinador que possui características ativas111 e é o liberto, enquanto a mulher é
passiva e assume o papel de prisioneira.
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Disponível em: http://edsonadjuntovalexo.blogspot.com/p/autencidade-cristica-do-vale.html
Segundo Eulalia Pérez Sedenõ, no texto Conceptualizacion de lo feminino em la filosofia
antigua, existem dois tipos de natureza, a masculina e a feminina. “A masculina são a seca, frio e
quente, pois eles são mais presentes em homens e são mais ativos, enquanto a natureza feminina
é por excelencia úmida.” (Tradução livre nossa do original em espanhol). Determinando a natureza
masculina, haveria os planetas Sol, Saturno, Júpiter, Marte, e as estações outono, inverno e verão;
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Ainda sobre esses rituais vale destacar que as ninfas são consideradas
prisioneiras e escravas dos seus respectivos jaguares, o que realça ainda mais o
caráter de passividade da mulher dentro da cosmologia da doutrina do Vale do
Amanhecer. Um fato que, segundo as observações de Gonçalves (1999, p. 55 e
117), “[...] é próprio da doutrina, pois consideram o casamento uma relação de
remissão de karmas passados, e a mulher é situada como tal neste contexto”.

Fica evidente que, apesar da maioria das mulheres não questionar suas
funções doutrinárias, existem ninfas lua que demonstram insatisfação ao receber
tal denominação, ainda que se esforcem para entender a justificativa da doutrina
que afirma “[...] que essa condição só existe na realização de um trabalho da
Corrente no plano espiritual, onde ela tem que atuar como se fosse realmente
uma escrava de seu mestre, obedecendo e servindo para a perfeita realização
daquele trabalho.”112

Maria Aparecida (62 anos), ninfa apará, confirma:

Nos tornamos ninfas escravas somente nestes rituais, porque
assumimos um papel importante no momento de nossas
emissões. Não acredito que a doutrina nos diminua por isto, é
apenas um ritual que simboliza uma troca de energias.113

Olga (56 anos) comenta:

A mulher que não gosta de ser chamada de escrava ou prisioneira
no ritual da “Estrela Cadente” é porque não entende qual é o
enquanto a natureza feminina seria determinada por Vênus e Lua e a estação primavera.
(SEDENÕ, 1994, p. 96)
112
Fala do Mestre José Carlos do Nascimento Silva citada por Reis (2004, p. 40).
113
Maria Aparecida, apará, 62 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio,
Planaltina (DF), 22/11/2010.
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propósito da doutrina. Veja só, Tia Neiva, uma mulher, não teve a
intenção de rebaixar suas ninfas. É apenas um ritual, são apenas
representações para que haja a neutralização de energias.114

As ninfas mais jovens, mesmo conhecendo o contexto e as explicações
para o papel ritual de escravas e/ou prisioneiras para as ninfas apará,
demonstram insatisfação e preferem não prolongar o assunto. Não queremos ser
colocadas numa situação inferior, no entanto, o ritual é este e não tem como
mudar. 115

Enquanto, Clarice (39 anos) menciona que tais normas:

[...] e posturas, mesmo que não agradem, devem ser seguidas,
pois remetem ao ideal do casal de fundadores, Tia Neiva e Mario
Sassi, mulher e homem, com funções diferentes e energias
diferentes, e que juntos ergueram a doutrina do Vale do
Amanhecer.116

O presidente, Mestre Jaguar, é enfático e sem rodeios afirma:

Fora estes rituais, as mulheres não devem ser escravas, mas
companheiras, incentivadoras, doçura e amor, o grande apoio
para que seu mestre possa caminhar e lutar com confiança, para
117
ambos obterem as vitórias de suas missões.

Nestes depoimentos, percebem-se quais atitudes femininas são esperadas
tanto no ritual quanto fora dele, o que se confirma a partir da ênfase dada às
114

Olga, apará, 56 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina
14/11/2010.
115
Alice, apará, 34 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina
05/08/2009.
116
Clarice, apará, 39 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina
22/11/2010.
117
Simone, apará, 53 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina
16/11/2010.
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características estereotipadas de gênero socialmente compartilhadas e que foram
naturalizadas. Entretanto, destacam-se iniciativas de inclusão das mulheres que,
mesmo

com

a

supervisão

masculina,

têm

conseguido

ocupar

espaço

administrativo em alguns templos, como observamos anteriormente.
Sobre essa diferenciação das funções de homens e mulheres, conforme já
citamos, é válido ressaltar que o Vale do Amanhecer pode ser classificado,
segundo Eliane Moura (2004, p. 50), como uma doutrina que surge a partir dos
ideais de uma mulher:

[...] que rompe estas estruturas masculinizadas e estabelece uma
certa esfera de liberdade de participação e, eventualmente, de
liderança, baseada num “dom” de comunicação direta com o
sagrado. Estas experiências carismáticas das mulheres tanto
podem ser cooptadas e contidas pelas estruturas religiosas, como
podem suscitar a origem de uma nova religião que será,
necessariamente, marginal à estrutura da cultura e religião
dominantes e masculina. Acontece, com muita freqüência, que
novos movimentos religiosos fundados e liderados por uma
mulher venham a ter, posteriormente, lideranças masculinas”.
(MOURA, 2004, p. 50)

Para a autora, a presença e participação de mulheres como criadoras e
líderes de movimentos religiosos em busca de novidades espirituais não é
recorrente, pois é “[...] muito difícil para uma mulher identificar-se com o papel
central na religião [...]”, exceto quando a doutrina é construída e “[...] tende a
valorizar a experiência mística individual”. (MOURA, 2004, p.51)

No caso do Vale do Amanhecer, por exemplo, é através da doutrina e dos
depoimentos que se percebe o quanto o discurso, mesmo tendo sido elaborado
por uma mulher, continua reforçando papéis que limitam as oportunidades
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femininas e respondem à tendência das religiões institucionalizadas, que
acabaram marginalizando as lideranças femininas.

Temos muitas funções, mas nem todas de liderança, no entanto,
temos que lembrar que, como Neiva, somos mães e devemos
desempenhar este papel secundário, tão importante quanto as
funções masculinas. Nossa função é servir de instrumento para a
intervenção divina, e também cuidar daqueles que a nós foram
confiados.118

É importante deixar claro que a doutrina e esses relatos revelam um
posicionamento patriarcal, reforçado ao longo do tempo, assim como as relações
de gênero que, como modo de dar significado às relações sociais, são
estabelecidas e difundidas pela cultura nas suas mais variadas esferas, entre elas
no universo religioso.

O Vale do Amanhecer, assim como a maioria das religiões tradicionais,
reproduz e reflete, em muitos momentos, as concepções dominantes de gênero –
e é por isso que a cultura religiosa deste e de quaisquer outros movimentos
religiosos não pode ser analisada sem uma perspectiva feminista que enfatize as
relações assimétricas de poder existentes entre homens e mulheres, verificando
ainda como a questão do respeito à diferença é tratada.
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Clarice, apará, 39 anos, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Planaltina (DF),
22/11/2010.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O campo religioso encontra-se em transformação. Diante da crise dos
grandes sistemas religiosos, esta mutação permite a fiéis em busca de satisfação
espiritual realizar suas conversões ou outras experimentações dentro de uma
gama variada de possibilidades religiosas. Nota-se maior liberdade de escolha e
aumento das ofertas, sendo que um dos principais motivos que influenciam esta
modificação quanto às religiões é o fato de mulheres e homens terem conquistado
a possibilidade de ser também construtores de suas próprias religiões, fazendo-o
de acordo com suas necessidades.

É evidente a existência de Novos Movimentos Religiosos e sua importância
ao possibilitar o surgimento de religiões mais significativas e adequadas a
mulheres e homens, dando a elas/eles a oportunidade de viverem e elegerem a
sua religião de forma individualizada, desejada e por preferência.

Neste contexto, ao escolher o Vale do Amanhecer como exemplo dessa
diversidade significativa, que abre espaço para formas mais personalizadas e
individualizadas de religiosidade, compreende-se como essa realidade doutrinária
se

manifesta,

proporcionando

visibilidade

e

negociando

posições,

mas

reafirmando elementos de uma sociedade patriarcal. Algo que somente pode ser
observado se visualizada as inúmeras possibilidades de análise dos fenômenos
religiosos a partir das teorias feministas, que se propõem a: desconstruir temas;
buscar interpretações sobre as experiências das mulheres no cotidiano; enfatizar
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a micro-história, os detalhes, o mundo privado; romper com as antigas posições
binárias; e incorporar a dimensão subjetiva do narrador/a. (RAGO, 1998, p. 39)

A partir da aplicação deste método crítico de análise, fica evidente a
necessidade de se questionar o universo das religiões a partir dessa perspectiva,
visto que, historicamente, os homens ocuparam todos ou a maioria dos papéis de
liderança e de autoridade no âmbito religioso, enquanto as mulheres
encontravam-se envolvidas com as práticas religiosas.

É importante lembrar que a cultura religiosa não é, e nunca foi neutra. Ela
sempre foi decisiva na definição de padrões comportamentais femininos,
modelando o imaginário e instaurando comportamentos ditados pela ideologia.
Ela reflete o modo como as relações sociais de gênero são produzidas e
configuradas socialmente, determinando papéis para mulheres e homens nas
religiões - convive-se com isso todos os dias e muitas vezes sem perceber.

Assim, entendendo a religião como aspecto cultural que produz e reproduz
concepções dominantes de uma sociedade e que, muitas vezes, segrega aquele
ou aquela, determinando espaços específicos para cada um/a, acreditamos que a
adoção de perspectivas feministas como ferramenta para os estudos das ciências
da religião preenche lacunas existentes no saber, tornando mais complexas a
crítica e a reflexão sobre os discursos científicos e possibilitando novas análises e
interpretações do fenômeno religioso.

Ao analisar as relações sociais presentes no Vale do Amanhecer,
colocamos à prova a aplicabilidade desta abordagem crítica, que se revela como
categoria útil para análise histórica a ser tomada em conta, pois o que está posto
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socialmente em termos de desigualdade de gênero não é fatalidade ou destino,
mas fruto de uma construção humana e, como tal, passível de transformação, o
que possibilita a busca por igualdade de direitos e deveres.

Através deste estudo, confirmamos a hipótese de que o Vale do
Amanhecer é uma doutrina que dá privilégios às funções masculinas e determina
papéis de acordo com a diferenciação sexual. Observamos que as mulheres não
possuem autonomia e são apartadas de certas funções e conhecimentos, o que
indica que tal movimento reflete a cultura androcêntrica de nossa sociedade.

Isso se confirma pelo fato de que, neste universo sócio-religioso, mulheres
e homens são tratados de acordo com os papéis definidos dentro da doutrina,
gerando posturas e práticas ritualísticas diferenciadas para ambos os sexos – o
que, de acordo com a maioria dos/as entrevistados/as, é naturalmente comum
para o grupo religioso. Verifica-se, então, que os atributos naturalmente
associados às mulheres sedimentaram-se e definiram ideais de comportamento
para elas, de acordo com suas funções religiosamente construídas.

Para a análise realizada neste trabalho, os conceitos de gênero e poder
revelaram-se como importantes componentes para a interpretação deste universo
religioso, evidenciando que esta doutrina milenarista, ao mesmo tempo que
sacraliza o feminino e

lhe dá certo espaço social, oferece um ilusório

revestimento de poder individual às mulheres e, sutilmente, continua a reafirmar o
papel doméstico e subordinado delas versus o papel público e ativo dos homens.

Observa-se, entretanto, que apesar de algumas adeptas se dizerem
incomodadas com limitações e situações de subordinação durante os rituais, não
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existe nenhum ponto de resistência aos papéis desempenhados por elas, visto
associarem tais situações aos erros de vidas passadas que necessitam de
resgate na vida atual.

Para finalizar, constatamos que somente se tomando em conta fatores
sociais, históricos, culturais e políticos - mas com um olhar diferenciado, que
denuncie aspectos antes não observados, como a desigualdade de gênero, por
exemplo -, a humanidade se tornará mais crítica e reflexiva, transformando
mulheres e homens em pessoas mais responsáveis pelo conhecimento produzido
e pelos efeitos que o mesmo proporciona no cotidiano das pessoas.
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GLOSSÁRIO

Como a maior parte dos termos usados no Vale do Amanhecer tem uma
terminologia própria, apenas conhecida pelos adeptos do movimento, segue
abaixo alguns dos termos usados nos rituais para uma consulta mais detalhada.

ABATÁ - Um trabalho de forças que desloca eflúvios curadores. Um ritual de
participação espontânea, onde o mestre forma o seu Aledá. Normalmente
realizado nos seguintes horários: 10:00 ás 12:00 hrs e 15:00 ás 18:00 hrs.

ADJURAÇÃO - Termo utilizado para nomear Jaguares e Ninfas legadas ao Sol.

ADJUNTO - Grau ao qual estão subordinados os demais médiuns do Vale do
Amanhecer. Foi instituído em 1º de maio de 1978. Os adjuntos possuem seus
próprios tronos no Vale do Amanhecer. Representam a Terceira Hierarquia em
ordem decrescente dentro do movimento, logo após os Trinos e os Arianos.

AJANÃS - Mestres e Ninfas ligadas a Lua.

ALABÁ - Expressão utilizada para pedir licença ao entrar no aledá. Deve ser
realizado nas luas cheias, durante sete dias, com a participação dos Magos com
indumentária ou jaguares que fazem a emissão e o canto do Mago e, em seguida
invocam as forças dos cavaleiros.

AMACÊS - Naves oriundas de outras galáxias que ajudam no desenvolvimento
dos trabalhos do Vale do Amanhecer.

ANODAY - Representa a força do sol. È representada pela cor amarela.

ANODAI - Representa a força da Lua. È representada pela cor azul.

ANODAÊ - Resultado da união das forças ANODAY + ANODAI (Masculino +
Feminino). Uma espécie de casamento químico.
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ANODIZAÇÃO - É um trabalho realizado na estrela e no quadrante. O objetivo
deste ritual, realizado nos dias de lua cheia, é a manipulação de forças em auxílio
dos desastres coletivos, guerras, ameaças de doenças e epidemia, etc. Nesse
trabalho realiza-se a unificação com os quadrantes e são projetadas forças
emitidas pelo reino central, exige-se uma maior concentração na recepção dessas
forças, realiza-se a manipulação na estrela e na cabala de Delfos, onde os Magos
fazem a côrte junto com as demais falanges e depois se juntam para a entoação
de mantras conduzindo o comandante da unificação até a pirâmide para
agradecer as forças recebidas.

APARÁ - Abreviativo de Nossa Senhora de Aparecida, expressão extraída da f
ala dos pretos velhos que passou a ser usada para designar os médiuns de
incorporação.

ATON - Uma espécie de energia acumulada que o médium deve dispor em seus
trabalhos iniciáticos.

CASSANDRA – É o aledá do Ministro, ou seja, um espaço reservado à reposição
de energias, antecedendo o período de afetiva prática da mediunidade em
cerimônias ritualísticas.

CONTAGEM DE SATAY - Trabalho da linha desobsessiva efetuado por um
número determinado de médiuns que formam uma espécie de corrente espiritual,
tendo ao centro o paciente.

CRUZ COM SUDÁLIO - Símbolo do cristianismo inserido na doutrina do Vale do
Amanhecer. A cruz do Vale do Amanhecer é a cruz grega, que tem um sentido
mais ligado ao homem do que propriamente ao cristianismo. A inserção do
Sudálio nos braços horizontais da cruz é o que remete este símbolo à doutrina
cristã, conforme a literatura oficial do movimento.
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DOUTRINADOR - Médium encarregado de doutrinar as entidades que passam
pelo Vale do Amanhecer.

ESTRELAS - Existem no movimento várias estrelas de onde se originam as
Abasses, ou naves extraterrestres. São elas: Harpazios, Sivans, Taumantes,
Vancares, Cautanenses, Acelos, Mantyos, Gestaes e Saryos.

ESTRELA CANDENTE - Ritual realizado três vezes por dia, nos dias de trabalho
normal (10:00, 12:30 e 14:30 horas) e duas vezes em dias de trabalho oficial.

ESTRELA DE SEIS PONTAS - São dois triângulos posicionados de forma
invertida: as metas cármicas são o triângulo da descida, a reencarnação, a
involução e as Juras Transcendentais são o triângulo da subida que representa a
volta para Deus e a evolução do espírito.

ELIPSE - Um dos maiores símbolos do movimento que simboliza a evolução do
cristianismo, da sua fase do martírio para sua fase cientifica. Este tem a função de
captar energias e servir como um Portal de Desintegração. Ela representa a
evolução do Cristianismo da fase do martírio para a fase científica.

EMISSÃO - Forma utilizada pelo movimento para denominar as várias orações
nos inúmeros rituais. Estas orações também são denominadas de mantras e tem
como objetivo projetar as preces para outras dimensões.

INDUÇÃO - Ritual de aplicação de passes magnéticos nos pacientes.

MESTRE (SOL e LUA) - Médium assim designado após receber a iniciação de
Dharmo-Oxinto. Mestre Sol se identifcado doutrinador e Mestre Lua se apará.

NEUTRÔN - Nome da força que divide os diversos planos vibracionais admitidos
pela doutrina do Vale do Amanhecer.

212

ORÁCULO DE SIMIROMBA (PAI SETA BRANCA) - Parte do complexo
templário que abriga uma imagem do dirigente espiritual maior deste movimento.
Existe um ritual próprio para adentrar no recinto.

PIRA - Local do complexo templário que constitui o ponto de referência e de
centralização das forças que atuam no templo.

PIRÂMIDE - Local de concentração de energia, que funciona como uma usina
energética para sua distribuição em diversos rituais, permitindo a conexão com o
Egito faraônico.

PLEXOS - Sistemas presentes no corpo de uma pessoa. São eles: Plexo Físico
(Corpo Físico), Micro Plexo (Alma) e Macro Plexo (Perispírito).

PREFIXOS - Série de linhas compostos por / (barra) e 0(zero), que relacionam-se
com as diversas Legiões Espirituais que assistem o movimento ou também
significam alguma mensagem inserida no corpo de uma emissão (oração
mântrica). Exemplos: -0-, //, - x-, -0-x, etc.

QUADRANTE - Um trabalho comandado pelos dois comandantes da estrela.

RADAR - Local privativo dos Mestres Adjuração, de onde são emitidos os
mantras.

SANDAY - Diversos rituais que segundo a doutrina são provenientes das estrelas
Harpazios, Sivans, Taumantes, Vancares, Cautanenses, Acelos, Mantyos,
Gestaes e Sardyos, e comandados por entidades residentes nestes planos
vibracionais.

SESSÃO BRANCA - Ritual de incorporação de espíritos de índios que ainda se
encontram neste plano, moradores numa região determinada do Rio Xingu.
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SIMIROMBA - significa, de acordo com a doutrina, as “Raízes do Céu”, e Pai
Seta Branca é o Simiromba de Deus. Ele seria junção de sete Raízes Universais.

TALISMÃS - Objetos de culto que após consagração se tornam privativos e de
uso pessoal do mestre que alcançou tal hierarquia.

TERCEIRO SÉTIMO - Canal iniciático de onde deriva a legitimidade espiritual do
Vale do Amanhecer. Terceiro seria a força do TRINO, capaz de transpor as
diversas barreiras no plano espiritual e Sétima, o poder oriundo de KOATAY 108.

TRIÂNGULO - Símbolo dos médiuns Aparás, que tem como base o Amor e as
laterais, a Tolerância e a Humildade para posicionar o Evangelho ao centro.

TRONOS - Locais existentes na estrutura templária onde se manifestam as
entidades. São de duas cores: vermelho e amarelo. Antigamente, quando da
formulação da doutrina, os Tronos Vermelhos eram exclusivos para desobsessão
e os tronos Amarelos para comunicação das entidades. Hoje em dia foi abolida
esta diferença, servindo os dois para ambas as coisas.

TURIGANO - Espaço ritual circular postado ao lado do Templo principal. Sua
estrutura nos remete ao império romano.
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ANEXOS

Perfil dos/as entrevistos/as

Entrevistada

Idade

Estado

Tipo de

Religião

Data da

civil

Mediunidade

anterior

entrevista

Alice (AL.)

34

Casada

Incorporação

Católica

05/08/09

Alzira (AZ.)

66

Viúva

Incorporação

Umbanda

14/11/10

Ana (AN.)

55

Casada

Doutrinação

Católica

20/04/10

Camila (C.)

37

Casada

Doutrinação

Católica

22/11/09

Clarice (CL.)

39

Casada

Incorporação

Católica

22/11/09

Crisleia (CR.)

34

Casada

Incorporação

-

01/01/10

Dalma (D.)

43

Casada

Incorporação

Católica

22/11/09

Daniela (D.)

30

Casada

Incorporação

Católica

01/01/10

Edvalda (ED.)

41

Divorciada

Incorporação

Católica

01/01/10

Eliza (EL.)

29

Solteira

Doutrinação

-

01/01/10

Érika (EK)

23

Solteira

Doutrinação

-

01/01/10

Eunice (EU.)

42

Solteira

Incorporação

Católica

14/11/10

Eva (E.)

46

Viúva

Não definido

Católica

05/08/09

Graça (G.)

47

Casada

Doutrinação

Espiritismo

05/08/09

kardecista
Ilza (IL.)

36

Divorciada

Incorporação

Católica

05/08/09

Lourdes (LO.)

49

Casada

Incorporação

Espiritismo

05/08/09

kardecista
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Lúcia (L.)

31

Solteira

Não definido

Católica

05/08/09

Luzia (LZ.)

55

Casada

Incorporação

Católica

20/04/10

Marcia

38

Casada

Incorporação

Católica e

07/10/10

Cristina (MR.)
Marcilene

Umbanda
51

Casada

Doutrinação

Católica

14/11/10

Maria (M.)

62

Casada

Incorporação

Católica

14/11/10

Maria

62

Viúva

Incorporação

Católica

22/11/09

43

Casada

Doutrinação

Católica

09/10/10

56

Casada

Incorporação

Espiritismo

22/11/09

(M.R.)

Aparecida
(M.A.)
Maria
Francisca
(M.F.)
Olga (O.)

kardecista
Regina (RE.)

49

Casada

Incorporação

Católica

20/04/10

Simone (S.)

53

Casada

Incorporação

Católica e

14/11/10

Umbanda
Vilma (V.)

45

Casada

Incorporação

Católica

14/11/10
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Entrevistado

Alexandre

Idade

39

Estado

Tipo de

Religião

Data da

civil

Mediunidade

anterior

entrevista

Divorciado

Incorporação

Espiritismo

08/10/10

(AN.)

kardecista

Edson (E.)

42

Casado

Doutrinação

Católica

Fabricio (F.)

29

Solteiro

Doutrinação

-

07/10/10

Frederico

32

Casado

Doutrinação

Católica e

07/10/10

(FD.)

16/11/10

Espiritismo
kardecista

Hamilton (H.)

31

Casado

Doutrinação

Católica

16/11/10

Inácio (I.)

48

Casado

Doutrinação

Católica

04/08/09

Jairo (JÁ.)

56

Casado

Doutrinação

Católica e

08/10/10

Espiritismo
kardecista
João (J.)

66

Casado

Incorporação

Católica e

16/11/10

Umbanda
Joaquim (JÁ.)

60

Casado

Doutrinação

Católica e

16/11/10

Umbanda
Jose

Carlos

58

Casado

Doutrinação

Candomble

20/04/10

Jose Geraldo

42

Casado

Incorporação

Católica

09/10/10

Laercio (LR.)

67

Casado

Doutrinação

Umbanda

20/04/10

Lucas (LC).

31

Solteiro

Incorporação

-

01/01/10

(J.C.)

(J.G.)
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Marcos (MC.)

30

Solteiro

Doutrinação

Espiritismo

01/01/10

kardecista
Narcisio (N.)

36

Casado

Incorporação

Católica

07/10/10

Ronaldo (R.)

49

Casado

Doutrinação

Católica

16/11/10

Samuel (S.)

58

Casado

Doutrinação

Católica

16/11/10

Walber (W.)

40

Casado

Doutrinação

Católica

01/01/10

