


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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Pombo Giras Feiticeiras
As Mães Ancestrais

As Oshorongá são as entidades mais antigas 
que as deusas, mães ancestrais que simbolizam 

a origem do poder de concepção do útero. 

Seu culto sobreviveu em alguns candomblés, mas 
nunca foi de grande popularidade no Brasil. 
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Todas as orixás são Oshorongá, e todas as pessoas que nascem com útero tem uma 
ligação com elas, que representam o poder da terra, um domínio feminino nessa 
concepção de mundo. Porém, elas não são entidades maternais. São feiticeiras, que 

tem e vigiam os humanos. Em 
sinal de respeito e como uma 
forma de agradá-las, são sem-
pre chamadas de yá-mi, “nossas 
mães”. 

Como em diversas mito-
logias, as deusas podem criar 
e matar, replicando a mesma 
ideia de dualidade que existem 
em divindades da terra de várias 
mitologias, inclusive da própria 
Nanã — ao mesmo tempo que 
ela é a dona do barro que Oxalá 
usou para criar a humanidade, 
é também aquela que controla 
Iku, o orixá da morte.

Mas conforme as orixás fe-
mininas foram sendo cristia-
nizadas, elas foram assumindo 
elementos cada vez mais ma-
ternais, absorvendo o lugar das 
santas e perdendo suas caracte-
rísticas de feiticeiras. 

A vaidosa Oxum se torna 
Nossa Senhora da Conceição, e seu mito de uma deusa ardilosa e inteligente vai se perden-
do para manter apenas os traços vaidosos e maternais. 

O mesmo fenômeno acontece com Iemanjá, deusa do rio Ogun, fértil, sensual e com 
traços de guerreira, assume um papel de mãe casta conforme vai se ligando à Virgem Ma-
ria. Assim, todos os aspectos das deusas considerados negativos, inclusive a feitiçaria de 
Oshorongá, foram eliminados. Ou, pelo menos, jogados para um canto onde não pode-
riam ser vistos. 

Mas como uma religiosidade que se adapta e se recria, essas tradições deram conta de 
criar uma nova figura, que acabou ficando com o papel da feiticeira — as Pombo Giras. 

Tudo o que as mães ancestrais representavam, estão, hoje, nessa visão contemporânea 
de poder feminino e transgressor.
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Feitiçarias da África à Europa

Mas ainda falta 
um ingrediente 
brasileiro neste 

feitiço: o das brancas que 
trouxeram a feitiçaria eu-
ropeia até nós. No Brasil, 
com todos os elementos 
que nos formaram como 
colônia, a pombo - gira 
também ganhou seu qui-
nhão. 

Sua identificação com 
ciganas, suas roupas e seus feitiços trazem muito do que já era praticado em Portugal e que 
aqui aparece desde o século XVIII.

Não é à toa que nossa mais famosa comadre é Maria Padilha, que chegou aqui como 
uma das padroeiras das feiticeiras espanholas e portuguesas. 

Sua fórmula mágica, na qual 
se chama por “Maria Padilha e 
toda a sua quadrilha” já foi regis-
trada nos processos de Inquisição 
brasileiros levados para Lisboa no 
século XVIII, e na Terra de Santa 
Cruz a amante do rei de Castela, 
que supostamente matou sua ri-
val com magia, virou a rainha dos 
terreiros.

Ela traz para a nossa realida-
de o que os europeus já haviam 
construído sobre as mulheres que 
não eram boas cristãs: feiticeira, 
prostituta, mulher da vida, alco-
viteira, escrachada, falastrona… 
em algum momento, essas tradi-
ções e práticas, africanas e por-
tuguesas, se juntaram e criaram 
o barro primordial dessas filhas 
diretas das Oshorongá.



7

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

DAMA DA NOITE, SEU CABARÉ E OS FUNDAMENTOS  - AULA 10- (2021)

POMBO GIRA VELUDO

A origem do nome é bem 
antiga, do tempo em que 
as pessoas de fala mansa, 

calma, tranquila, eram lembradas 
como: “tal pessoa é um veludo no 
falar”.

A voz da Pombo Gira Veludo 
se confunde com uma qualidade 
de voz aveludada. Onde incorpora, 
apesar de ser “um veludo” no falar, 
é uma entidade muito forte, que 
engana com o seu falar mas sabe 
exatamente o que fazer para ajudar.

Protege por demais os seus mé-
diuns, e exige muito deles para a 
manutenção dessa ligação médium 
– pombo gira veludo.

Esta Pombo Gira, vem das cos-
tas orientais da África, era swahili 
(negro arabizado).

Usa roupas típicas arabes, e lin-
dos tecidos de veludo trazidos de 
oriente, que lhe valeram o apelido 
de “veludo” .

Dado a sua forma luxuosa de 
se vestir, no estilo muçulmano, 
muitos que viram sua apresentação 
através da mediunidade, a confun-

diram com uma cigana e a associaram com os mesmos. Isto não significa que não trabalhe 
com os ciganos, ao contrário, tem inclusive uma passagem que se apresenta como um.

Tem muitos conhecimentos sobre feitiços que se fazem utilizando panos, tigelas, agu-
lhas, pembas e outros ingredientes.

Abre os caminhos e limpa trabalhos negativos feitos nos cemitérios.
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POMBO GIRA RAINHA

A Pombo Gira Rainha refere-se a uma falange, embora algumas Pombas Giras de 
outras falanges, utilizem-no como complementação simbólica, fazendo uma refe-
rência a alguma de suas encarnações.

A falange Pomba Gira Rainha foi 
formada originalmente por espíritos que 
viveram como mulheres inseridas nas 
camadas da nobreza e burguesia euro-
péia, especialmente a francesa e a espa-
nhola, entre os séculos 12 e 19.

Essas mulheres eram rainhas, impera-
trizes, princesas, condessas, duquesas, ba-
ronesas, marquesas, viscondessas. Muitas 
dessas entidades usam em sua forma pe-
rispiritual, a aparência que tinham nessa 
encarnação, com todos os aparatos e ves-
tuários da época.  Mas o fato de usarem a 
roupagem fluídica de nobres desse perío-
do da história, não quer dizer que tenham 
encarnado apenas nessas circunstâncias, 
e que nessa falange não existam espíritos 
com histórias anteriores e posteriores a 
esse período.

Apresentam-se nobres, altivas, edu-
cadas, requintadas e elegantes, sendo 
muito vaidosas. Além disso são muito 
agradáveis, cultas, alegres, leves e exce-
lentes facilitadoras da vida de seus mé-
diuns. Os espíritos que pertencem a essa falange, costumam ter em comum, as experi-
ências encarnatórias com histórias de luxo, poder, sensualidade. O que os torna atípicos, 
quando se pensa as Pombo Giras como espíritos de mulheres que viveram sem recursos 
materiais e que tiveram que lutar para sobreviver (o que de fato se deu com a maioria).

As Pombo Giras Rainhas são ótimas auxiliadoras e conselheiras, embora o termo Rai-
nha possa indicar superioridade, arrogância ou frivolidade.  São como todos os espíritos 
de Pombo Giras, sem nenhum grau de superioridade ou inferioridade em relação aos de-
mais. São seres humanos desencarnados, com qualidades e deficiências, trabalhando para 
crescerem e em busca da paz, alcançada somente pelos justos.
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