


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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O objeto de estudo de bruxa a enfer-
meira uma herança do gênero feminino foi 
construído a partir de afirmações de atuais 
estudiosos da enfermagem, que conside-
ram haver uma ancestralidade entre bru-
xas e enfermeiras. 

Este estudo tem por objetivos inves-
tigar sob a análise histórica, as mulheres 
consideradas bruxas e sua prática social 
entre os séculos XV e XVIII -período da 
caça às bruxas; 

Analisar a construção histórica da prá-
tica social da enfermeira com ênfase no pe-
ríodo nightingaleano e discutir as relações 
entre a história das mulheres denominadas 
bruxas e sua prática social, com a constru-
ção da prática social das enfermeiras nos 
respectivos períodos históricos, construin-
do um caminho que explique uma aproxi-
mação entre a prática social destas, consi-
derando a escassez de estudo que embasem 
as afirmações dos estudiosos da enfermagem a respeito desta ancestralidade. 

Acreditamos que a experiência histórica 
do tempo da caça às bruxas, tenha contribu-
ído para colocar as mulheres em seus “de-
vidos” lugares, bem como para configurar 
a prática social das enfermeiras no período 
moderno. 

Conhecendo a história das bruxas e sua 
prática social, descobrimos que eram con-
sideradas pelos homens como eróticas, ma-
lignas e incompetentes; possuíam poderes e 
saberes adquiridos através do demônio em 
função de sua sexualidade, que ameaçavam 
os interesses masculinos, o que motivou sua 
perseguição.

O olhar para a era atual tem apontado em 
direção a uma geração de mulheres com uma 
necessidade suntuosa em conectar-se com a 
natureza instintiva. 
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Ao mesmo tempo, é evidente a manifestação do medo da própria condição feminina. 
O medo e a desconexão com o instinto as colocam em posições perigosas. 

O desejo da relação com si mesma e o difícil encontro com o inquisidor em si, são fa-
tores instigantes que levam as mulheres para o caminho das cinzas. 

Estão elas recolhendo as cinzas? Carregam a herança do medo? Estão caminhando 
para o fogo da aniquilação ou indo em direção ao fogo da transformação?

 A “bruxa boa”, que havia feito da feiti-
çaria sua carreira,  também   foi   castigada,   
muitas   vezes   com   maior severidade. 

Historicamente, a   bruxa   era   a   par-
teira,  a   médica,   a adivinha ou a feiticeira 
do vilarejo, cuja área privilegiada de compe-
tência.

Com  a  perseguição   à  curandeira  po-
pular,  as  mulheres foram   expropriadas   de   
um   patrimônio   de   saber   empírico, relati-
vo a ervas e remédios curativos, que haviam 
acumulado e transmitido   de   geração   a   
geração,   uma   perda   que   abriu   o cami-
nho para uma nova forma de cercamento: o 
surgimento da medicina profissional, que, 
apesar de suas pretensões curativas, erigiu 
uma muralha de conhecimento cientifico 
indisputável, inacessível e estranha para as 
“classes baixas”. 

A  substituição  da  bruxa  e da  curan-
deira  popular  pelo doutor levanta a questão 
sobre o papel que o surgimento da ciência 
moderna e da visão cientifica do mundo ti-
veram na ascensão   e   queda   da   caça   às   
bruxas.

A raiz da perseguição às bruxas encontra-se na mudança de paradigma provocada pela 
revolução científica e, em   particular, no  surgimento  da  filosofia cartesiana.   

Esta   mudança   substituiu   uma  visão orgânica do mundo, que via na natureza, nas 
mulheres e na   terra   as   mães   protetoras,

A   mulher enquanto bruxa, foi perseguida como a encarnação do “lado selvagem” da 
natureza, de   tudo   aquilo   que   na   natureza   parecia   desordenado, incontrolável e, 
portanto, antagônico ao projeto assumido pela nova  ciência.   
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