0

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS
BACHARELADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS COM HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS
PÚBLICAS

LUCÉLIA FELICIANO BONATELLI SILVA

A RESISTÊNCIA DA BRUXA, A LIGAÇÃO ENTRE A MULHER
CONTEMPORÂNEA E A MULHER ANCESTRAL: UMA ANÁLISE
ETNOGRÁFICA DOS ENCONTROS DO MOMENTO OFF

GOIÂNIA
2019

1

LUCÉLIA FELICIANO BONATELLI SILVA

A RESISTÊNCIA DA BRUXA, A LIGAÇÃO ENTRE A MULHER
CONTEMPORÂNEA E A MULHER ANCESTRAL: UMA ANÁLISE
ETNOGRÁFICA DOS ENCONTROS DO MOMENTO OFF

Monografia apresentada como pré-requisito para
aprovação na disciplina Trabalho Final de Curso 2, da
Faculdade de Ciências Sociais.

Orientadora: Prof. Dra. Suzane Alencar Vieira

GOIÂNIA
2019

2

LUCÉLIA FELICIANO BONATELLI SILVA

A RESISTÊNCIA DA BRUXA, A LIGAÇÃO ENTRE A MULHER
CONTEMPORÂNEA E A MULHER ANCESTRAL: UMA ANÁLISE
ETNOGRÁFICA DOS ENCONTROS DO MOMENTO OFF

Monografia apresentada como pré-requisito para aprovação na disciplina Trabalho Final de
Curso 2, da Faculdade de Ciências Sociais, defendida e aprovada em _________de
______________de 2019, pela seguinte banca examinadora:

________________________________________________________
Prof. Dra. Suzane Alencar Vieira
(Orientadora)

________________________________________________________
Prof. Dra. Indira Nahomi Viana Caballero
(Membro)

3

AGRADECIMENTOS

A Deus, por me dar força para prosseguir o caminho, para superar as dificuldades. A essa
universidade e todo corpo docente que me proporcional um conhecimento acadêmico, além da
direção e administração que proporcionaram as condições necessárias para o alcance de meus
objetivos. A minha orientadora Suzane Alencar Vieira, por todo tempo que dedicou a me ajudar
durante o processo de realização do trabalho. Aos meus pais Roberto e Maria José, por todo amor
que me deram, além da educação, ensinamentos e apoio, além da minha família. Este estudo é sobre
as mulheres nada mais justo que agradecer as sete mulheres que sempre me apoiaram: Maria José
(mãe), Natália (filha), Adriana (irmã), Lidiani (prima/irmã) e Maria Mercês, Eva e Gilda (tias),
essas mulheres tão guerreiras e que sempre me inspiraram em momentos da minha vida. E um
grande amigo Marcelo Alexandre Paiva que me apoiou, me orientou e me mostrou que tudo pode
se transformar e aos amigos que conheci nesta faculdade (Giseli, Felipe e Emanuel). As
idealizadoras e fundadoras do Grupo Momento Off : Erika e Dagma e todas as mulheres que fazem
parte desse grupo e que me proporcionaram um enriquecedor levantamento etnográfico. Enfim a
todos que contribuíram de maneira direta e indireta para a realização deste trabalho, aqui fica meu
muito obrigada.

4

“A Deusa continuamente nos propõe desafios, Ela está dentro de nós, assim como ao nosso
redor, encontramos força para enfrentá-los, transformando o medo em poder interior. Ela
não se encontra adormecida e sim, presente e renascendo, estendendo as mãos para tocarnos novamente. Quando a buscamos, revela-se a nós, nas pedras e no solo sob os nossos
pés, nas cachoeiras espumantes e nas lagoas cristalinas da imaginação, nas lágrimas e no
riso, no êxtase e na tristeza, na coragem e na batalha comum, no vento e no fogo. Uma vez
que nos permitimos mirar em seus olhos abertos, não mais podemos perdê-los de vista. Ela
nos fita no espelho e seus passos ecoam cada vez que colocamos os pés no chão. Tente
fugir e Ela lhe trará de volta – Ela está em toda parte”. “Portanto, não é por acaso que este
é o momento na história em que Ela ressurge e estende as mãos. Por maiores que sejam os
poderes de destruição, maiores, ainda, são os poderes curativos.” (Starhawk,2003)

“[...] o domínio da atuação humana é limitado. Os homens produzem a sociedade, mas eles
o fazem como atores historicamente situados, e não sob condições de sua própria escolha.”
(GIDDENS, 1978, p.169, grifo do autor).

Tudo passa, tudo se transforma, a semente torna-se fruto e o fruto, semente. Nascendo
morremos, morrendo renascemos. Conhecendo e aceitando o ciclo do eterno retorno nos
libertamos dos medos. O círculo gira e do caldeirão da Deusa Escura despertaremos da
morte para uma nova vida. Pois se a vida é somente uma viagem para a morte, a morte é
apenas uma passagem de volta para vida. (Mirella Faur, Círculos Sagrados)
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RESUMO
Este estudo visa averiguar e entender como as bruxas e outras figuras da mulher ancestral se tornaram
um símbolo de liberdade, poder e resistência para as mulheres. Trazendo relatos de mulheres
participantes do grupo Momento Off que arremetem a busca pela mulher ancestral, a Deusa através dos
círculos sagrados, temas que são apresentados neste artigo. Além disso, foram realizadas reflexões
acerca da importância do conhecimento dessa nova forma de perceber o feminino na
religião/espiritualidade, que cada vez mais está sendo difundido na sociedade atual e os motivos que
levam as mulheres a buscar a espiritualidade e a tradição da Deusa, e alguns pontos sobre gênero e
questões sobre Matriarcado e Patriarcado. E através da experiência de pesquisa com o grupo momento
off criado no ano de 2019 na cidade de Goiânia, está sendo apresentado a importância do sagrado
feminino para as mulheres que participam das vivências do momento off e a busca da ligação com a
mulher ancestral, com a feiticeira, com a curandeira, com a alquimista, com a cozinheira, com a
benzedeira, com a parteira, com deusa e com a bruxa enquanto mulher. É descrito as minhas experiências
participativas com as mulheres do Momento Off. Uma explanação sobre a perseguição que as bruxas
sofreram, e como a mulher moderna está resgatando a bruxa como símbolo de força. E como o
patriarcado ao longo da história tenta calar a voz feminina por medo delas ganharem força. Mas quem
eram, afinal, estas mulheres que fizeram parte de um tema tão alarmante da história, e por que o
feminismo toma as bruxas como um dos seus principais símbolos? Como o feminismo contemporâneo,
vem tomando a bruxa e a mulher ancestral como um símbolo?

Palavras-chave: Bruxa, Deusa, Mulher Ancestral, religião, gênero, espiritualidade, Sagrado Feminino.
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ABSTRACT
This study aims to ascertain and understand how witches and other figures of the ancestral woman
became a symbol of freedom, power and resistance for women. Bringing reports of women participating
in the Momento Off group that rush the search for the ancestral woman, the Goddess through sacred
circles, themes that are presented in this article. In addition, reflections were made about the importance
of knowing this new way of perceiving the feminine in religion / spirituality, which is increasingly
spreading in today's society and the reasons that lead women to seek the Goddess's spirituality and
tradition. and some points about gender and issues about Matriarchy and Patriarchate. And through the
research experience with the moment off group created in 2019 in the city of Goiania, the importance
of the sacred female is being presented to women who participate in the moment off experiences and
the search for connection with the ancestral woman, with the witch, the healer, the alchemist, the cook,
the blessing, the midwife, the goddess, and the witch as a woman. I describe my participatory
experiences with women from Moment Off. An explanation of the persecution that witches endured,
and how the modern woman is rescuing the witch as a symbol of strength. And how patriarchy
throughout history tries to silence the female voice for fear of them gaining strength. But who, after all,
were these women who were part of such an alarming theme of history, and why does feminism take
witches as one of its main symbols? How has contemporary feminism taken the witch and the ancient
woman as a symbol?

Keywords: Witch, Goddess, Ancestral Woman, religion, gender, spirituality, Sacred Feminine.
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INTRODUÇÃO

Meu interesse nesse estudo foi motivado, inicialmente, pelas polêmicas que
acompanham o movimento feminista, sobre as raízes da opressão das mulheres e das estratégias
políticas que o próprio movimento deveria adotar na luta por libertação e aceitação. E as
principais perspectivas teóricas e políticas, a partir das quais se analisavam a realidade e
discriminação de gênero, que vem sendo propostas, principalmente, por movimentos de
mulheres ao longo da nossa história. E nesse sentido vários estudos foram surgindo no meio
acadêmico e em grupos independentes; e através destes estudos começaram a circular
publicações, notas, pesquisas, sobre os temas que sempre foram considerados tabus: feitiçaria,
bruxas, feminismo, perseguição, wicca, Deusa, espiritualidade e gênero. Dentre os movimentos
feministas na atualidade, podemos citar o que é liderado pela escritora estadunidense que se
auto denomina Bruxa Starhawk, ela é conhecida através de inúmeras publicações e estudos
sobre o Paganismo, Wicca e o Ecofeminismo. Segunda a autora
o que aconteceu foi que nos séculos XVI e XVII houve uma tremenda reação contra
tudo o que restava do Paganismo antigo, o que acabou motivando as perseguições às
Bruxas. [...]A perseguição às Bruxas também se desenvolveu e se intensificou em
muitos lugares por conta das ações das igrejas protestantes. Não foi à toa que a
perseguição às Bruxas ocorreu ao mesmo tempo que a transição das antigas
economias feudais para o capitalismo moderno se iniciava. Na verdade, foi a
perseguição às Bruxas que preparou o terreno para o capitalismo. (STARHAWK,
2004)

Através da leitura feita ficou evidenciado que o que motivou a caça às bruxas foi a
falta de conhecimento da sociedade e principalmente a falta de compreensão do que é ser bruxa.
E o de que as mulheres obtivessem poder frente a sociedade, isso desencadeou uma histeria
generalizada por parte do patriarcado, da igreja e do estado que culminou com tantas mulheres
perseguidas e queimadas. Segunda as autoras
o ecofeminismo, e seu interesse pela intersecção entre feminismo e meio ambiente,
recebeu diversas críticas, dentre as quais a mais importante foi o essencialismo com o
qual lidou com a categoria “gênero” ou “mulher” – mas também com a categoria
“natureza”. Ao aproximar as mulheres da natureza em nome de um combate comum,
as ecofeministas não apenas colocaram a categoria “mulher” como dada e universal,
mas também rei cacaram a própria noção Ocidental de “natureza”. As feministas da
chamada “terceira onda” e do feminismo pós-estruturalista, rapidamente retrataram
todas as ecofeministas como trabalhando com uma equação exclusivamente
essencialista das mulheres com a natureza – inclusive desquali cando a diversidade
dos argumentos do ecofeminismo (Gaard 2011: 31). (VIEIRA e MAIZZA, 2019)
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Para Bourdieu (2010), o privilégio masculino reside no fato de que todo homem deve
sempre afirmar sua virilidade. Assim,
“a virilidade é uma noção eminentemente relacional, construída diante dos outros
homens e contra a feminilidade, por uma espécie de medo do feminino, e construída,
primeiramente, dentro de si mesmo” (BOURDIEU, 2010, p. 67)

Nas leituras que realizei pude notar a semelhança entre as ecofeministas e o grupo de
mulheres do momento off, pois elas possuem uma ideologia semelhante o encontro do feminino
com a natureza. Buscando a essência da ligação da mulher com a natureza. E assim vem
surgindo vários grupos com essa mesma vontade de descobrir a ligação do meio ambiente e
feminismo, principalmente nessa década que o que mais se houve falar é sobre sustentabilidade
e viver com a natureza, e essa vontade de ligação com a natureza está mais relacionada com a
mulher, pois para mim, esse que é ponto a mulher tem essa ligação desde quando nasce com a
Deusa e está sempre a procura de sua ancestralidade, sua espiritualidade
Segundo Favret-Saada a aproximação entre feitiçaria e psicanálise e a reorientação da
prática etnográfica da função de “representar” para o “ser afetado” foram recebidas no campo
acadêmico francês como uma “heresia teórica” e uma “traição profissional”. Neste sentido,
mesmo colocando sua carreira e credibilidade em risco a autora realizou sua pesquisa, sendo
ela mesma o objeto de pesquisa, pois ela acreditava nisso. Eu vejo que nós mulheres devemos
tomar ela como exemplo e não termos medo na busca do que acreditamos e a partir daí podemos
nos assumir como feministas, bruxas, feiticeiras, curandeiras, enfim o que queremos ser, sem
ficar procurando justificativas para as nossas ações.
Quando iniciei as pesquisas, a primeira leitura realizada no tema caça às bruxas, foi
motivada através da leitura do livro Calibã e a Bruxa (FEDERICI, 2004). onde pude perceber
que o tema não se delimitava apenas a caça às bruxas, e que, na realidade, é muito mais amplo
que pensava quando iniciei este estudo, pois não se trata apenas das mulheres que foram
caçadas, julgadas, condenadas, queimadas, exterminadas pelas suas crenças e ideais, mas sim
pela luta da mulher em ter o controle de seu corpo, sua liberdade e ter o livre arbítrio na sua
vida.
as bruxas eram mulheres que conseguiam livrar-se do poder patriarcal, fosse através
de uma vida sexual livre, fosse através do adultério. [...] A legitimação da identidade
da condição feminina com as bruxas e a necessidade do controle de sua sexualidade
foi dada não apenas pela Mitologia, mas encontrou fortes alicerces no Cristianismo
(CAMPOS, 2010. p. 52).

De acordo com Daniela Cordival, que abordou em seu estudo o comparativo entre duas
religiões cujos ritos e práticas permitem a valorização da mulher e do sagrado feminino, a wicca
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e o candomblé. Essas palavras da autora é realmente o que o momento off mais busca a
valorização da mulher e do sagrado feminino, sendo o sagrado feminino a volta as origens, a
simplicidade voltar a ser curandeira, parteira, esquentar a barriga no fogão e sentirmos o nosso
útero, a nossa feminilidade voltando, sem ter medo.
Através dos séculos, as religiões formadas vêm vinculando mentiras sobre a prática da
bruxaria, até hoje, muitas pessoas mal avisadas acham que as bruxas cultuam o Satã, fazendo
sacrifícios humanos, participam de orgias sexuais e usam drogas. Em verdade a bruxaria
moderna, põe um fim a esses equívocos comuns ao demonstrar que as bruxas são mulheres
provenientes de todas as posições sociais, origens culturais e formações religiosas. Descobriram
que a Wicca (bruxaria) é a única religião que estimula o amor pela terra e reverência ao feminino
do Divino: a Deusa, um elemento ausente na maioria das outras religiões e a ligação com a
espiritualidade. (CUNNINGHAM, 1988)
A perseguição às bruxas ocorreu no século XV, com dois surtos na Europa, o primeiro
entre 1.420 e 1.520, e sendo retomado a partir de 1.560 adquirindo grandes proporções, que
atinge seu auge entre 1.600 a 1.650. E sendo esse ponto da história apenas um dentre as várias
faces das perseguições que acontecem com as mulheres, desde o início até a atualidade. Através
das leituras realizadas percebi que esse tema não está apenas nesse período da história, ele
atravessa gerações, pois a perseguição às mulheres não começou nesse período e não terminou
nele, com isso o campo de pesquisa se tornou amplo.1
Ao longo da história, em sociedades dominadas pelo patriarcado, as mulheres buscam
maneiras e argumentos para assegurar sua liberdade, quebrar as correntes e se livrar do controle
sobre sua sexualidade, independentemente de sua religião, nacionalidade, cor e credo, elas são
oprimidas ao longo da história de maneiras diretas e indiretas e são tratadas como objeto de
posse.

1

Após a reunião do conselho, a ideia de que as bruxas malévolas satânicas agiam contra a cristandade se difundia pelo Sacro
Império Romano e região. Em 05 de dezembro de 1484, o Papa Inocêncio VIII emitiu a Summis Desiderantes Affectibus, uma
bula papal em que reconhece a existência de bruxas, e apoia a inquisição a mover uma caça contas as bruxas, dando permissão
em nome de Deus para fazer o que for preciso e necessário para se livrar das bruxas. Entre os mais famosos julgamentos de
bruxaria estão os de North Berwick na Escócia, os de Torsaker na Suécia, além do julgamento ocorrido em Salem nos Estados
Unidos. Destacam-se ainda os julgamentos de Trier (1581-1593), Fulda (1603-1606), Wurzburg (1626-1631) e de Bamberg
(1626-1631) todos na Alemanha, e envolveu um grande número de acusadas. Vários livros foram escritos sobre o tema de
bruxaria, considerado por muitos um notável trabalho de o Malleus Malificarum (O martelo das bruxas) já citado. Foi publicado
e escrito pelo inquisidor alemão Heinrich Kramer e supostamente auxiliado pelo monge Jacob Sprenger, o livro era um pretenso
guia para auxiliar magistrados na identificação e condenação de bruxas. Sucessivamente, os intelectuais, influenciados pelas
ideias humanistas começaram a manifestar-se contra os julgamentos, sendo que os últimos ocorreram no início do século XVIII.
Na Grã-Bretanha foi aprovada a Lei de Bruxaria no ano de 1735 que deixou de considerar a bruxaria como ofensa legal no
país, punindo apenas a prática de charlatanismo (alegação de pretensos poderes paranormais) como crime, mas com penas mais
leves.
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Devemos considerar que a partir desse período da história necessitamos refletir as
relações feministas ao capitalismo. Essa conjuntura de perseguição e consolidação de uma
possível ordem sexual contra a mulher, evidência que o preço da resistência era sempre o
extermínio, sendo uma maneira de controle social que o poder patriarcal passou a impor sobre
elas. A lição política que podemos tirar de o Calibã e a Bruxa (FEDERICI, 2004). é que o
capitalismo, enquanto sistema econômico-social, está basicamente ligado ao racismo e ao
sexismo, pois precisa justificar a falsa promessa de liberdade frente a coação ao consumo,
difamando a natureza daqueles a quem explora.
Com o passar do tempo, essa perseguição teve um papel importante na história
mundial. Com o surgimento de movimentos feministas a partir de 1970, que se colocando
contrário a dominação patriarcal, nasceu assim a identificação das feministas com as bruxas,
que se tornaram condenadas, corajosas, agressivas, inteligentes, não conformistas, curiosas,
independentes, sexualmente liberadas e revolucionarias. WITCH2 vive em cada mulher, ela é
parte de cada uma de nós, você é uma bruxa pelo fato de ser mulher, indomável, desvairada,
alegre e imortal. (MORGAN, 1979, p.605-06)
A divisão entre homens e mulheres, aprofundou-se no período das caça às bruxas, pois
o medo dos homens que as mulheres conquistassem o poder só crescia. O universo de práticas,
de crenças e de sujeitos sociais femininos cuja existência era incompatível com a disciplina do
trabalho capitalista imposta pelo homem e assim redefinindo os principais elementos da
reprodução social.
A caça às bruxas produziu uma guerra contra as mulheres, numa tentativa articulada
de degradar, dominar e destruir seu poder social, e simultaneamente as câmaras de tortura e
fogueiras, nas quais as mulheres acusadas de bruxaria morreram, foi construído os ideais
burgueses de feminilidade e domesticidade.
A feiticeira, a curandeira, a bruxa enquanto mulher detém o desígnio de criar o mito
da feminilidade, o que nos leva a indagação de sua conduta na descrição dos acontecimentos e
vestígios de civilizações antigas. E muitas das ideologias assumidas pelas feministas, onde
buscam defender o fim da cultura patriarcal, da submissão das mulheres frente aos homens e
aos governos, buscando a igualdade e a melhoria de vida, são formas de manter essas crenças
vivas.

2

WITCH nasceu durante o Halloween de 1968 na cidade de Nova York, Estados Unidos.
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E analisando essas formas mais distintas da bruxaria, feitiçaria e curandeiras, podemos
ver que elas antecedem todas as religiões contemporâneas e por séculos ela se tornou o bode
expiatório para a religião dominante do mundo ocidental, uma resposta apropriada para as
adversidades da vida humana, porém os seus praticantes não estão e nem nunca estiveram
ligados de qualquer forma, a visão cristã do mal. Está pesquisa é uma tentativa de criar, uma
consciência, uma imagem, um esclarecimento, um fato sobre ser bruxa e sua ligação e
simbologia com o feminismo contemporâneo e moderno.
Podemos articular que a caça às bruxas se repete na contemporaneidade, com aspectos
diferentes, resguardada nas políticas neoliberais e no insistente controle do feminino, o que faz
com que a identificação das feministas com as bruxas seja ainda atual. Só conseguimos soltar
os grilhões de tanta opressão através das que resistiram contra o domínio, e não estaríamos nos
lugares que estamos hoje se não existissem as que revoltaram, se rebelaram, a bruxa é o
“arquétipo mais forte”, por isso é um símbolo da “feminilidade”.
E apesar de todas as tentativas de aniquilação do feminino, as mulheres não
sucumbiram ao patriarcado e após a onda de terror que muitas mulheres foram expostas e
perderam suas vidas e após os séculos de terror, surgiu a primeira onda do feminismo americano
marcada pela convenção de Seneca Falls, nos EUA, na qual foi discutida a discriminação
sofrida pelas mulheres e assim redigida uma declaração reivindicando os direitos das mulheres.
E apesar do empenho, dos sacrifícios e da tenacidade das sufragistas, o direito ao voto foi
concedido somente em 1.920 e as oportunidades de trabalho só surgiu com a carência de
homens, pois a maioria foi para a guerra. Círculos Sagrados (FAUR, 2010)
Inúmeros grupos de mulheres, incluindo a Organização Nacional para as Mulheres
sempre procuraram derrubar as leis que perpetuavam a discriminação em assuntos de
propriedade, trabalho, sexualidade, e continuamente buscam amparo legal e material para as
mães solteiras, a remoção de barreiras legais, políticas e sociais na afirmação e expressão
femininas e a legalização de vários temas relacionados as mulheres. Os movimentos feministas
sempre procuram ampliar a consciência da mulher e o reconhecimento do seu potencial,
combatendo os estereótipos tradicionais de passividade, dependência, fragilidade,
incompetência e irracionalidade, e incentivando a luta contra abusos e violências, no âmbito
doméstico, profissional, social e espiritual.
De acordo com as com as mulheres do momento off, hoje a ciência possui tantos
recursos que podem nos auxiliar a termos uma vida mais tranquila e harmônica, como exemplo:
o resgate de terapias, conhecimento da cultura das nossas ancestrais e o saber da mulher
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ancestral, da medicina, da parteira, da curandeira, da benzedeira e resgata a mulher cozinheira
presente no matriarcal que foi desacreditado na história.
No começo da minha pesquisa, eu tinha expectativas que iria deparar com respostas para
muitas de minhas perguntas, aconteceu o oposto do que imaginava, surgindo mais
questionamentos relacionado ao tema que me propus trabalhar. Mas fui surpreendida, durante
as pesquisas relacionadas ao tema e as interações do trabalho de campo, pela quantidade de
mulheres, várias faixas etárias, que buscam alcançar as mesmas resposta que venho buscando.
E nesse trabalho de campo que realizei e através dos vários relatos que pude auscultar
transformou minhas próprias práticas discursivas.
Especialmente as mulheres que conversei, não buscam uma igualdade com o homem,
pois cada um tem que ter seu espaço, aceitar as diferenças e não subjugar a capacidade de cada
independente do gênero.
Homens e mulheres são, é claro, diferentes. Mas nem tão diferentes como o dia e a
noite, a terra e o céu, yin e yang, vida e morte. De fato, desde o ponto de vista da
natureza, homens e mulheres estão mais próximos entre si do que qualquer outra coisa
– por exemplo, montanhas, cangurus ou coqueiros. A ideia de que homens e mulheres
diferenciam mais entre si do que em relação a qualquer outra coisa deve vir de algum
outro lugar que não [seja] a natureza...longe de ser expressão de diferenças naturais,
a identidade de gênero é a supressão de similaridades naturais. (Piscitelli, 2002, p.742)

E através dos trabalhos de campo surgiu um grupo de mulheres denominado Momento
Off, localizado na cidade de Goiânia e criado no ano 2019, que estão vivenciando um período
de resgate da mulher ancestral, aquela ligada, conectada a terra (Pachamama3). Resgatando os
arquétipos da curandeira, da alquimista, da doceira, da cozinheira, da parteira, da benzedeira,
da bruxa. Da mulher ligada aos ciclos da lua, solares, estações do ano, que traz do movimento
da natureza, do cosmo, o conhecimento na vida. É uma vida de conexão, entendendo-se com o
planeta, com as estrelas, resgatando nossa doçura, amorosidade, conexão com a intuição.
E com início dos encontros do Momento Off; que surgiu num bate papo de duas amigas
(Érika e Dagma); que tinham o mesmo objetivo de criar um espaço de diálogo e de cura além
de promover a interação entre as mulheres e através das conversas. Elas constataram a
necessidade de ter um momento na semana de desconexão com o mundo turbulento do trabalho,
da correria, do racional. E um caminho de volta para casa, para as nossas origens, a origem da
mulher ancestral, o retorno a vida simples, uma alimentação mais natural, é um retorno a hábitos

3

Pachamama, é conhecida também como a Mãe Terra. Ela que representa a Deusa maior em muitas culturas, capaz de mudar
todo o sentido na vida de muitas pessoas trazendo prosperidade, sustento e boa energia.
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também simples, porque entende-se que não é mais possível viver do modo que estamos
vivendo hoje, precisamos de uma cura, é o que estamos buscando através dos encontros.
Assim, as mulheres que buscam o encontro estão em processo terapêuticos, de cura, elas
querem aprender sobre o mundo das energias, pois vibramos na energia masculina e ela adoece
e reforça a desconexão. Tantos milênios de opressão gera revolta e embate que foram muito
importantes para romper as correntes, porém reforça a dualidade MULHERES x HOMENS,
gera competição e mais doenças. E por isso temos a necessidade de entendermos que não somos
seres duais, isso é um pensamento cartesiano, somos seres complementares e precisamos nos
curar, e o Momento Off surgiu dessa necessidade de nos ajudar, trocar vivências e experiências.
Destarte, entre os diversos grupos feministas que vem surgindo ao longo dos séculos,
com movimento voltado para a ligação do feminismo e o meio ambiente surgiu o ecofeminismo
que retrata a ligação das mulheres com a natureza, assim algumas ideologias que são
apresentados por esse grupo possuem o potencial de nos fazer pensar no tema das bruxas, pois
elas buscam o fim das opressões e da violência que as mulheres sofrem em todas as esferas de
sua vida, propondo justamente a criação novas ideologias para que essa cultura de violência
acabe.
O ecofeminismo quer colocar em evidência todos os vínculos da opressão e da
violência, desde a opressão dentro da família, entre homens e mulheres, até a
destruição do Planeta. [...] O ecofeminismo propõe uma nova cultura de relações
recriadas que superem as relações dualistas, antropocêntricas e androcêntricas por
relações de interdependência e mutualidade. Estas relações irão superar a cultura
violenta da conquista por uma cultura não violenta da integralidade. (apud MORAIS)

Esse trabalho irá nos proporcionar uma proximidade e interlocução por meio de uma
revisão ou correção das políticas públicas existentes e consequentemente a elevação das
possibilidades da eficácia dessas políticas voltadas para o bem-estar da mulher.
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CAPÍTULO I - RESGATE DA BRUXA
Não importa quando, como tenha acontecido ou esteja acontecendo a caça às bruxas,
ela costuma receber atenção da sociedade em qualquer tempo que apareça e sempre procuramos
uma definição. Essa definição é vinculada a um estereótipo maléfico, feio e perigoso, enquanto
nas histórias contadas existe uma fada boa e linda. E ao analisarmos a história vemos que as
bruxas eram as parteiras, as enfermeiras e as assistentes, conheciam e lidavam com as plantas
medicinais, elas foram consideradas por muito tempo médicas sem título e aprenderam o ofício
uma com as outras e passavam para as filhas, vizinhas e amigas.
Além disso, o fato dessas mulheres usarem os seus conhecimentos para a cura de
doenças e epidemias ocorridas nos seus povoados, acabou despertando a ira da instituição
médica em acessão, que viu na inquisição um bom método de eliminar as suas concorrentes
econômicas, e assim se aliaram a Igreja na instalação da Caça às Bruxas.
A caçada as mulheres ocorreu entre os séculos XV e XVIII na Europa e algumas
colônias na América, que ajudaram uma série de ações punitivos de cunho religioso, político e
social que foram conhecidos como a Caça às Bruxas, adotando várias formas, dependendo da
país, região que acontece-se (exemplo: Alemanha e França eram colocadas madeiras verdes
para prolongar o sofrimento, na Itália e Espanha, as bruxas eram sempre queimadas) e seguindo
como uma fervorosa campanha efetivada pela Igreja e pela classe dominante (patriarcado)
contra as mulheres sobretudo na área rural desses locais, pois as mulheres nesses locais eram
mais ligadas a terra e natureza.
Refere-se a ondas regulares de perseguições motivadas pela crença geral do povo que
entendia ser necessário localizar e punir as bruxas que praticavam ou supostamente praticavam
rituais exotéricos e possuíam um pacto com o demônio.
A estimativa é de 40 a 100 mil execuções por atos de bruxaria nestes quatro séculos,
incluindo crianças e jovens que para eles haviam herdado o mal de suas mães bruxas, e que
poderiam ser identificadas por manchas na pele, sinais, verrugas, deformidades mentais e
físicas, doenças que não conseguiam explicar, e quando elas possuíssem uma beleza ou
inteligência em excesso. Nesse período, o teocentrismo, Deus como centro de tudo. Entra em
declínio dando lugar ao antropocentrismo, onde o ser humano passa a ser o centro de tudo.
(SANTIAGO, 2019)
Destarte, a ciência e a filosofia deixam de fazer parte cada vez mais da teologia cristã,
convertendo, com isso a uma fragilidade e um distanciamento da igreja, pois os costumes
pagãos que adoravam deuses e deusas estava crescendo e passaram a ser considerados uma
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ameaça. Então em 1.233, o papa Gregório IX instituiu o Tribunal Católico Romano, conhecido
como “Tribunal de Inquisição” ou “Tribunal do Santo Ofício”, que tinha o objetivo de terminar
com a heresia e com os que não praticavam o catolicismo. Em 1.320, a Igreja declarou
oficialmente que a bruxaria e a antiga religião dos pagãos representavam uma ameaça ao
cristianismo, iniciando-se assim, lentamente, a perseguição aos hereges e formalizando assim
a caça às bruxas. Wicca, A feitiçaria moderna. (DUNWICH, 1995)
Para reconquistar o centro das atenções e o poder, a Igreja Católica efetivou a
conhecida “caça às bruxas”. Com o apoio do Estado e assim criaram tribunais que possuíam
autorização dos quais perseguiam, julgavam e condenavam todas as pessoas que representavam
algum tipo de ameaça às doutrinas cristãs. As penas variavam entre a prisão temporária até a
morte na fogueira. As bruxas possuíam um estereótipo de mulheres com aparência desagradável
ou com alguma deficiência física, idosas e mentalmente perturbadas, mas também poderiam ser
bonitas que tinham ferido o ego de poderosos ou que despertavam desejos em padres
celibatários ou homens casados. Calibã e a Bruxa (FEDERICI, 2004)
E assim, a caça às bruxas ocorre durante a primeira metade do século XV no sudeste
da França e oeste da Suíça, no Concílio da Basileia, estabelecido nesta cidade suíça entre 1.4311.437. Na Europa, ocorreram dois surtos de perseguição à bruxaria, o primeiro entre 1.420 e
1.520 aproximadamente, sendo que em 1.484 foi publicado pela Igreja Católica o chamado
“Malleus Maleficarum” sendo mais conhecido como “Martelo das Bruxas”, contendo uma lista
de requerimentos e indícios para condenar uma bruxa. (SANTIAGO, 2019)
E o segundo sendo retomado a partir de 1.560 e adquirindo proporções, que atinge seu
auge entre 1.600 a 1.650, e teve seu fim somente em 1.782 com a última fogueira acesa na
Suíça, com a ascensão do iluminismo. Porém, a lei da Igreja Católica que fundou os Tribunais
da Inquisição, permaneceu em vigor até os meados do século XX, e sem dúvida foi um processo
bem organizado, sendo financiado e realizado em conjunto pela Igreja Católica e o Estado.
Calibã e a Bruxa (FEDERICI, 2004)
A história de caça às bruxas coincide com a do crescimento e consolidação dos Estados
modernos, uma crescente onda de obsessão pela bruxaria e pelas forças demoníacas toma conta
da imaginação de uma grande parte dos homens de período. Essa obsessão foi instigada pelos
papas da Renascença, pelos protestantes, pelos eruditos, humanistas, monges e padres
(TREVOR, 1996, pp.90-192).
O historiador inglês Trevor-Roper, ao investigar o delírio antibruxas na Europa dos
séculos XIV e XVII, percebeu: “A semelhança entre a perseguição aos judeus e a perseguição
às bruxas, que atingiu seu clímax em diferentes lugares ao mesmo tempo, sugere que a pressão
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atrás de ambas era social. A feiticeira e o judeu representam uma forma de inconformismo
social”. Os pretextos, por exemplo as leis da igreja, só mascaram a verdade. Trevor-Roper
poderia acrescentar ao seu apontamento de socialmente indesejáveis os mandingueiros do
século XX: os comunistas e os simpatizantes das causas populares. Para o estado atual, bruxas,
judeus e vermelhos são todos traidores a ser exemplados. (apud TREVOR)
A “caça às bruxas” coincidiu com grandes mudanças sociais em curso na Europa. A
nova conjuntura gerou instabilidade e descentralização no poder da Igreja. Além disso, a Europa
foi assolada neste período por muitas guerras, cruzadas, pragas e revoltas camponesas, e se
buscava culpados para tudo isso. Sendo assim, não foi difícil para a Igreja encontrar motivos
para a perseguição das bruxas.
Entre as escritoras feministas estadunidenses que de uma forma mais consciente
identificaram a história das bruxas com a luta pela liberação das mulheres estão Mary Daly
(1978), Starhawk (1982) e Barbara Ehrenreich e Deidre English, cujo Witches, Midwives and
Nurses: A History of Women Healers (1973) foi para muitas feministas, incluindo eu mesma, a
primeira aproximação à história da caça às bruxas. As feministas reconheceram rapidamente
que centenas de milhares de mulheres não poderiam ter sido massacradas e submetidas às
torturas mais cruéis se não tivessem proposto um desafio à estrutura de poder patriarcal.
Também se deram conta de que essa guerra contra as mulheres, que se manteve durante
séculos, constituiu um ponto decisivo na história das mulheres na Europa, o “pecado original”
no processo de degradação social que as mulheres sofreram com a chegada do capitalismo,
portanto, é um fenômeno ao qual devemos retornar de forma reiterada se quisermos
compreender a misoginia que ainda caracteriza a prática institucional e as relações entre homens
e mulheres.
Ao contrário das feministas, os historiadores marxistas, salvo raras exceções (inclusive
quando se dedicam ao estudo da “transição ao capitalismo”) largaram a caça às bruxas ao
esquecimento, como se não dessem importância para a história da luta de classes. As dimensões
do massacre deveriam, entretanto, ter levantado algumas suspeitas: pois em quatro séculos,
centenas de mulheres foram queimadas, enforcadas e torturadas.
Deveria parecer significativo que a caça às bruxas foi contemporânea ao processo de
colonização e extermínio das populações do Novo Mundo, a colonização dos ingleses, ao
começo do tráfico de escravos, à promulgação de “leis sangrentas” contra vagabundos e
mendigos, e que alcançaram seu ponto culminante entre o fim do feudalismo e a virada para o
capitalista, quando os camponeses na Europa alcançaram o ponto máximo do seu poder, ao
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mesmo tempo que sofreram a maior derrota da sua história. Até agora, no entanto, este aspecto
da acumulação primitiva tem permanecido como um verdadeiro mistério.
Diante de tantas mortes de mulheres acusadas por bruxaria durantes séculos, podemos
afirmar que se tratou de um verdadeiro genocídio contra o sexo feminino, com a finalidade de
manter o poder da Igreja e punir as mulheres que ousavam manifestar seus conhecimentos
médicos, políticos e religiosos. Existem registros de que, em algumas regiões da Europa, a
bruxaria era compreendida como uma revolta de camponeses conduzida pelas mulheres.
Nesse contexto político, podemos citar a camponesa Joana D’Arc4, que aos 17 anos
em 1.429, comandou o exército francês lutando contra a ocupação Inglesa. Ela acabou traída
pelos franceses e sendo julgada como feiticeira e herege pela Inquisição inglesa, e queimada na
fogueira antes de completar 20 anos. Isso configura uma clara intenção da classe dominante em
conter um avanço da atuação das mulheres e em acabar com seu poder e influência na sociedade,
ao ponto de se arrumarem meios de as perseguirem, coibirem, julgarem, aprisionarem e
exterminarem.
O feminismo procura a verdadeira imagem das bruxas na nossa história, analisando
não somente os aspectos religiosos, mas também políticos e sociais que envolveram a caça às
bruxas na Idade Média. No olhar feminista, as bruxas, através dos seus conhecimentos
medicinais e da sua atuação nas suas comunidades, exerciam um contrapoder, afrontando o
patriarcado e, principalmente, o poder da Igreja. Na verdade, elas nada mais foram vítimas do
patriarcado.
Starhawk (1997) diz que com a perseguição à curandeira popular, as mulheres foram
expropriadas de um patrimônio de saber empírico, relativo a ervas e remédios curativos, que
haviam acumulado e transmitido de geração em geração. Sem falar que esse conhecimento as
permitia um controle sobre seus corpos e sobre as práticas de reprodução. Essa perda abriu o
caminho para uma nova forma de cercamento: o surgimento da medicina profissional, que,
apesar de suas pretensões curativas, ergueu uma barreira definitiva entre o conhecimento
científico e as mulheres. Nesse sentido, se levarmos esse argumento até o fim, podemos dizer
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Diante de tantas mortes de mulheres acusadas por bruxaria durante este período, podemos afirmar que o ocorrido se tratou de
um verdadeiro genocídio contra o sexo feminino, com a finalidade de manter o poder da Igreja e punir as mulheres que ousavam
manifestar seus conhecimentos médicos, políticos ou religiosos. Existem registros de que, em algumas regiões da Europa a
bruxaria era compreendida como uma revolta de camponeses conduzida pelas mulheres (EHRENREICH & ENGLISH, 1984:
12). Nesse contexto político, pode-se citar a camponesa Joana D`arc, que aos 17 anos, em 1429, comandou o exército francês,
lutando contra a ocupação inglesa. Esta acabou sendo julgada como feiticeira e herege pela Inquisição e queimada na fogueira
antes de completar 20 anos. Diante disso, configurava-se a clara intenção da classe dominante em conter um avanço da atuação
destas mulheres e em acabar com seu poder na sociedade, a tal ponto que se utilizava meios de simplesmente exterminá-las.
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que a caça às bruxas está não apenas relacionada com a invenção da ciência moderna, mas
também com a opressão capitalista, na Europa, e fora dela. Uma outra face dessa história, foi
tirar a magia do campo da realidade (FEDERICI, 2017, p.312)
Atualmente, as mulheres ainda continuam a ser discriminadas e criticadas por lutarem
pela igualdade de gênero e a divisão do poder social e econômico, que ainda é
predominantemente masculina. Por isto, as bruxas representam para o movimento feminista
não somente resistência, força e coragem, mas também a rebeldia na busca de novos horizontes
emancipadores.
A causa principal da opressão para o feminismo liberal é a injusta discriminação a que
está sujeita a mulher, privando-a de sua autorrealização, e seu autoconhecimento de direitos
que devem ser semelhantes ao do homem. E ao censurar as culturas e preceitos sexuais
contemporâneos, as feministas liberais utilizam conceitos de liberdade e igualdade. O principal
objetivo do feminismo liberal é a busca de independência da mulher que consiste em alcançar
a igualdade com os homens, onde só poderá ser adquirida com a reestruturação da sociedade,
quando homens e mulheres partilhem, tanto na esfera pública quanto privada.
Para o feminismo radical a causa principal da opressão da mulher fica a cargo do
patriarcado, onde os homens controlam os corpos, a sexualidade e os processos reprodutivos
das mulheres. O feminismo radical vem exercendo atração sobre as feministas desgostosas com
o liberalismo. A despeito da diferença entre liberal e radical, todas têm em comum a inquietação
com a biologia reprodutiva humana; o entendimento de que a biologia feminina é básica para a
divisão sexual do trabalho, que o condicionamento da mulher é o papel relevante que atribuem
à cultura e a socialização, pois na observação de Simone de Beauvoir “a mulher não nasce
mulher, mas se faz mulher”.
A opressão5 das mulheres não pode ser extirpada, aperfeiçoando apenas as leis e
fazendo com que os homens e as mulheres partilhem por igual as responsabilidades que eram
divididas em função do sexo, como é exposto pelas feministas liberais e nem como defendem
as feministas socialistas partilhando em igualdade as instituições políticas e econômicas. Sendo

5

De fato, quando se fala em opressão da mulher não pode utilizar apenas categorias econômicas. A opressão é um
conjunto de atitudes que envolvem também categorias psicológicas, emocionais, culturais e ideológicas. A
correspondência entre estas e a estrutura econômica da sociedade é muito complexa e varia de acordo com as
épocas históricas. Desde que Marx escreveu O Capital, descrevendo as leis gerais que regem o modo geral de
produção capitalista, muitas outras ciências se desenvolveram, entre elas a psicanálise, sem falar na antropologia
e na sociologia, que ajudaram a lançar luz sobre o problema da superestrutura ideológica da sociedade e sua relação
com a estrutura de produção. Toledo, C.
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preciso uma reconstrução radical da sexualidade, porque muitas de suas políticas ambicionam
melhorar os aspectos da construção social da feminilidade que convêm para perpetuar a
superioridade masculina: a maternidade forçada e diversas formas de escravidão sexual e o
assédio, há diversos pareceres que costumam proteger formas de Ideologia e movimento
político que defendem a independência entre homens e mulheres.
O que todas as teorias feministas buscam é uma resposta à pergunta de por que as
mulheres estão submetidas aos homens e que a natureza é a única causa do domínio dos homens
e ao mesmo tempo que ataca a afastamento liberal entre o público e privado, ela se sustenta
contido do marco do individualismo abstrato.
Nos dias de hoje, ainda, é comum a confusão entre gênero e sexo e através de enumeras
pesquisas o conceito de gênero desenvolveu estudos voltados para a mulher e as diferenças, e
através destes estudos surgiram debates sobre gênero, natureza e causas da opressão e
subordinação social da mulher. Daí a ideia de gênero com base na diferenciação com o sexo foi
difundindo com uma rapidez extraordinária. Os termos sexo e gênero são úteis para análise uma
vez que ajustam um conjunto de fatos biológicos e culturais.
O arquétipo do pensamento feminista, marca as contradições das noções e conjeturas
em volta dos quais se desenvolveu o feminismo, que está subentendido a uma filosofia moderna,
da história, centrada na ideia de emancipação. A formulação contemporânea de gênero e as
orientações relacionadas ao feminismo, que atualmente são escritas para mulheres de cor ou de
terceiro mundo veem recebendo mais atenção.
A disparidade da mulher no capitalismo vem se afundando nos últimos anos,
sobretudo nos países explorados, e tudo o que se refere à opressão da mulher é rotulado como
sendo uma questão de gênero. Logo após as mobilizações feministas ocorridas dos anos 60 e
70, as mulheres retornam as suas casas e as opiniões feministas foram transferidas das ruas para
as universidades, especialmente em países imperialistas e a continuidade da luta pela liberação
da mulher que perdeu o que tinha. A partir desse ponto surgiu método de luta, manifestações
massivas, mobilizações que envolvem diversos setores da sociedade6.
Sob o comando da classe média e de intelectuais, sem a participação massiva das
mulheres trabalhadoras, a batalha feminista tornou-se ainda mais melhorada, com ampliação de
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Segundo Alves e Pitanguy (1985), os movimentos feministas que surgiram com as novas esquerdas (décadas de
1960 e 1970) tornaram-se autônomos em relação a estas, elaborando temáticas, terminologias, problemas,
capacidade de recrutamento e mobilizações próprias. Ainda nos anos 80, surgiram as primeiras delegacias da
mulher, conselhos da condição feminina e as primeiras ONGs feministas, que fortaleceram o movimento social
das mulheres.
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espaços das mulheres na democracia burguesa. O aparecimento de estudos voltados para as
mulheres, mostraram uma nova perspectiva intelectual disposta a democratizar os ambientes
fabricantes de conhecimento, onde as mulheres não se sentem incluídas por estarem sendo
recusadas como sujeitos e como objetos de estudo. Nas últimas décadas, foram publicadas
várias literaturas sobre o tema, assim com a multiplicidade de arranjos teóricas existentes,
surgindo várias teorias feministas, que fundamenta toda área de estudos de gênero. (TOLEDO,
2009)
Dentro dos limites do capitalismo, esses estudos são importantes porque tornam cada
vez mais aparente a disparidade da mulher e, especialmente nos países imperialistas, essa
cultura acadêmica de evento alcançou ambientes da mulher na sociedade. No entanto, é preciso
polemizar com essa postura porque, ao centralizar a opressão da mulher na desigualdade de
gênero, restringe sua luta aos limites do capitalismo, emergindo uma luta por reformas dentro
do sistema capitalista e ignorando o problema de classe, levando a uma política de buscar unir
todas as mulheres, independentemente da posição que ocupam. (TOLEDO, 2009)
Assim, a necessidade de lutar e a necessidade de curar, de modo a evitar que nos
assemelhemos àqueles contra os quais temos de lutar, tornam-se aliadas. A neopagã Starhawk
dirá que: “A fumaça das bruxas queimadas ainda paira nas nossas narinas” (apud Stengers
ibid,2017). Se é fácil saber que os caçadores de bruxas não estão mais entre nós; por outro lado
nosso próprio orgulho moderno se edifica na capacidade de interpretar tanto a bruxaria como a
caça às bruxas em termos de construções, crenças sociais, linguísticas, culturais ou políticas.
(STENGERS, 2017, p.9).
Com a pesquisa realizada para compor este capítulo intitulado “O Resgate da Bruxa”,
percebi que as mulheres participantes do Momento Off, buscam o mesmo que as Bruxas, uma
vez que em todas as épocas o papel da mulher é sempre organizado e definido pelo patriarcado7.
A mulher na sociedade sempre teve sua própria identidade definida nessa hierarquia:
inferior ao homem, seu comportamento, sentimentos, vestimentas e linguagem eram definidos
dentro desse rígido esquema hierárquico do patriarcal.
A ligação entre as bruxas e as mulheres do momento off, acontece devido terem os
mesmos anseios uma sociedade mais igualitária, onde a mulher pode construir uma identidade

7

a divisão sexual do trabalho reservava à mulher os cuidados da esfera privada da vida, a esfera doméstica e o
cuidado com as crianças. DURHAM, 1983)
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sem que tenha que ser imposta, uma identidade a partir do gosto dela e não mais dada por uma
sociedade para assim poderem ser aceitas.
Buscam também a conexão com a Deusa, Natureza e a Mulher Ancestral, é um
caminho tanto de busca quanto de transformação. Essa transformação é interna, uma mudança
“em todos os níveis”. Essa ligação da bruxa, da Deusa e da Mulher ancestral modifica o seu
interior, e quando conseguimos essa ligação com espiritualidade, a maneira de ver o mundo ou
o seu próprio eu, fica mais claro. Em outras palavras, poderíamos dizer que ela modifica a
identidade pessoal e sua percepção de si e do mundo.

Autora: Lucélia Feliciano Bonatelli Silva
Bruxa moderna
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CAPÍTULO II - ENCONTRO

Quando realizei uma viagem no início desse ano 2019, conheci uma mulher chamada
Érica, que possuí um brilho no olhar, emanava uma aura de curiosidade pela descoberta e me
pareceu que estava tentando se encontrar nessa viagem, me identifiquei com ela pois ela estava
buscando o mesmo que eu. Em um primeiro momento me aproximei dela e começamos a
conversar e sobre vários assuntos e quando percebi estávamos falando sobre bruxa e mulher
ancestral, pois comecei a falar da minha pesquisa e ela sobre a pesquisa dela e percebemos que
nossos estudos estavam interligados de uma maneira interessante.
No período desta viagem conhecemos outras mulheres com a mesma ânsia na alma e
na vida, então ela nos falou dos planos que ela e uma amiga estavam organizando um local, que
assim que ela retorna-se de viagem seria aberto um espaço que seria dedicado a mulher e que
seria realizado encontros e se chamaria Momento Off. E a partir daí passamos a conversar e
seguimos aproveitando o restante daquela viagem maravilhosa.
Quando voltamos para Goiânia mantivemos contato e um belo dia recebi uma
mensagem dela informando que havia concretizado seu sonho que o Momento Off havia se
tornado realidade e me convidou para participar de um encontro em um hotel fazenda na cidade
de Pirenópolis, estado de Goiás. O convite foi feito no mês de fevereiro, e no decorrer do mês
fiquei na expectativa desse encontro que seria no próximo mês.
Então o dia da vigem chegou 24 de março de 2019, trazendo consigo muita ansiedade
tanto para mim quanto para as outras mulheres que iriam também, pois ficamos um mês
conversando através de um grupo de WhatsApp instalado justamente para esse fim, sabermos
quem seriam as mulheres participantes do encontro e já começarmos a nos conhecer, 15
mulheres com sonhos, idades, credo, raça e religiões diferentes, que estávamos com o mesmo
objetivo, sendo que três dessas maravilhosas mulheres são terapeutas.
O grupo de mulheres possuía uma diversidade de religiões: católicas, protestantes,
crentes, espírita, Wicca, umbanda, ateias e agnóstica, crenças, raça: brancas, negras e asiática,
faixa de idade entre 25 e 55 anos, com profissões variadas: dona de casa, psicólogas, terapeutas,
professora, assistente social, advogada, entre outras
Então cada uma foi para o local marcado, a casa da nossa anfitriã Érika e quando
cheguei lá conheci sua amiga Dagma, as duas percursoras deste encontro e tantos outros que
viriam. Assim que adentramos na casa fomos recepcionadas por um lindo café da manhã, com
biscoitos, bolos e roscas, também havia café e alguns chás preparados pela Dagma, de erva doce
e lavanda. Eu nunca havia provado chá de lavando, além do gosto e aroma maravilhoso,
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descobri que traz muitos benefícios, e ele foi oferecido para relaxarmos e ajudar a combater o
estresse e dores de cabeça. O espaço que nos encontramos além de ser bem aconchegante, me
chamou a atenção pela decoração que foi pensada justamente para deixar as mulheres
tranquilas, havia muitas plantas, sino de vento, poltronas, incenso e uma fonte com água.
Após degustarmos o café da manhã, passamos para a antessala, onde foi colocada uma
música nórdica relaxante e fomos convidadas a ficar em silêncio e fazermos uma oração, pedido
prece conforme a crença de cada uma presente, para quando iniciarmos nossa viagem ocorrer
tudo tranquilo no trajeto, após alguns minutos despertamos o que parecia um transe e nos
dirigimos ao micro-ônibus para iniciarmos nossa viagem terapêutica.

Autora: Ismaisa

2.1. VIAGEM TERAPÊUTICA

Quando iniciou a viagem parecia que nos conhecíamos a muito tempo, lógico que
algumas se identificaram mais com uma que com outras, então logo se formou pares e trios com
conversas animadas, contando suas histórias de vida, e falando da cidade de Pirenópolis.
Algumas já tinham ido várias vezes no local, outras era a primeira vez e estavam curiosas com
relação a cidade, e descobrimos que após nosso momento de encontro com a natureza, iriamos
fazer um tour no centro histórico da cidade.
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O translado fluiu tranquilamente e quando chegamos na entrada da cidade paramos
para a última passageira nos encontrar, como ela mora em Brasília ficou mais próximo ela nos
encontrar lá. Seu nome era Joana, ela se apresentou e falou da sua expectativa também e após
essa breve pausa nos dirigimos para Avalon, o hotel fazenda, o nome e o local parece que foi
escolhido pensando justamente na melhor e mais aconchegante maneira para iniciarmos o
encontro com nós mesmas.

2.2. ENCONTRO COM NÓS MESMAS

Quando adentramos em Avalon, deparamos com algumas estátuas na entrada, e uma
que me chamou mais a atenção era um círculo de mulheres com as mãos dadas, para mim elas
estavam reverenciando a natureza, cada uma e a vida, estavam ali agradecendo. Havia também
no local, muito verde (árvores, plantas das mais diversas espécies), uma fonte que na verdade
era um local do processo de tratamento e reaproveitamento das águas provenientes da cozinha
e sanitários, que tem todo um sistema de tratamento passando por 6 fases, para depois
reaproveitar e no local da fonte havia também uma estátua de uma mulher também, em todos
os locais onde tinha uma estátua eu pude notar essa semelhança mulheres.
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Após passarmos pela entrada nós nos dirigimos para uma área onde havia mesas,
cadeiras, um rio e uma pequena cachoeira, descontraímos um pouco bebemos um pouco de chá
ou café, comemos algumas frutas. E depois nossas anfitriãs nos convidaram a formar um círculo
próximo ao rio, quando ficamos mais próximas ao rio pudemos notar a quão perfeita e
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acolhedora é a natureza. Colocou uma música novamente com a temática celta/nórdica para
relaxarmos, e nos pediu para ficarmos alguns minutos em silêncio para nos conectarmos com
umas com as outras, com a natureza e com os seres elementais presentes na natureza, espíritos,
anjos e arcanjos, conforme nossa crença.

Autora: Ismaisa

Após esse período de silêncio, todas sentimos algo diferente, uma conexão, então
saímos aos poucos de um tipo de transe que encontrávamos e as nossas anfitriãs iniciaram com
palavras de meditação, e música permaneceu em um tom mais baixo para conversarmos. E
começaram a expor o que as levaram a organizar e encontro e o porquê estávamos ali e pediram
para cada uma de nós fazermos o mesmo, expor nossas intenções, vontades, sonhos e o que nos
levou para aquele lugar. Então algumas falas me chamaram atenção, onde foi dito pela
participante Joana Darck disse:
“quando me casei, comecei um processo de me anular, para fazer tudo o que meu
marido queria, e ele nunca falava nada, deixava do jeito que estava, daí veio meu primeiro filho,
tinha 40 anos e depois meu segundo filho, eu estava com 42 anos, hoje com 43 anos percebi
que me anulei completamente, me tornei sabe o zero à esquerda, minha autoestima está no
chão”. “eu já estava me sentindo destruída, daí uma amiga me falou do grupo, dos encontros,
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pensei por que não, talvez consiga me encontrar e recuperar o que eu perdi e conseguir ser a
mulher que eu era...”
Após sua fala, todas nós começamos a debulharmos em lágrimas também, pois o que
parecer para todas é que estávamos sentindo a dor e o desespero dela em se encontrar...
As próximas falas que surgiram trouxeram a recorrência de temas: a perda, a anulação,
a relação conjugal, que foram bem intensas e cheias de emoção por parte da sras. Maria e
Adelaide. Porém aparecem nas falas de quase todas as mulheres.
... “eu cresci e vivo no catolicismo, porém não me reconheço mais, parece que algo se
perdeu, deixei de acreditar, nas crenças que tinha, nas pessoas ...”
... “eu fiquei casada por muito tempo, sempre me anulando, agora cansei, quero me
reencontrar e buscar o que perdi...”
As outras exposições que surgiram no decorrer das apresentações, uma que chamou
atenção foi a da Janaina, que falou sobre o cuidado, a atenção com os outros e auxiliar quem
necessita.
Ela disse que trabalhava na UTI de um hospital no município de Goiânia, com
pacientes terminais, na época era enfermeira, ficava comovida com as diversas situações dos
pacientes e isso a desesperava, pois todos ali já sabiam que iriam morrer, então tentava confortar
e amenizar como podia suas dores, de alguma maneira. E assim decidiu se tornar uma psicóloga
e agora terapeuta para ajudar, ainda mais quem necessita”.
Muitos dos companheiros de profissão não concordam com a maneira que trabalha, e
chegavam ao cúmulo de falar: “o que fosse faz aqui, você é apenas uma enfermeira, nem médica
não é” antes dela se graduar... hoje como psicóloga, terapeuta ela lida com esses pacientes de
maneira humana, espiritual, para que quando forem fazer a passagem, não se desesperem... e
completou ...“se vocês pensam que porque agora tenho um diploma, deixei de sofrer
preconceito, se enganam, sou mulher”.
Cada uma das mulheres presentes, tem em sua trajetória? Elas falam que se
esqueceram de si, do quem são? E que precisão se encontrarem, para serem mais felizes, mais
completas e conseguir erguer a cabeça e olharem os outros de frente. Pois têm muito receio que
continuem se anulando, de não saberem mais lidar com os preconceitos, que no caminho elas
já sentem descrença, se sentem esquecidas, se perderam, deixaram sua sexualidade e
feminilidade esquecidas, e fazem apenas o que é bom para os outros e não para se mesmas,
justamente por não querer mais discussões.
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Mas todas chegamos à conclusão de que é hora de deixar isso tudo para traz e que
devemos buscar a sexualidade, feminilidade, conhecimento nós mesmos, e que precisamos
aprender a nos desconectar, do passado e das relações tóxicas que nos fazem mal. Devemos
aprender a ficar em silêncio escutar as coisas ao nosso redor, a simplesmente pensar, entender
em que o momento da vida estamos e o que estamos fazendo para preencher o vazio, e que essa
situação não nos levará a lugar nenhum e que devemos aprender a lidar com os acontecimentos
que a vida e as pessoas nos impõem.
E para conseguirmos conectar com nossa feminilidade, com a espiritualidade e para
que possamos voltar a nos sentirmos mulher, o primeiro passo é sabermos que não estamos
sozinhas e nunca vamos estar, pois podemos buscar apoio umas nas outras e de modo cada vez
mais evidente e presente a Grande Mãe está ressurgindo, despertando consciências e renovando
as esperanças nas mudanças planetárias e na integração e harmonização da humanidade, do
universo e nos encontrar com a natureza e a espiritualidade feminina.

Autora: Lucélia Feliciano Bonatelli Silva
Árvore da vida
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2.3. ENCONTRO COM A NATUREZA E A ESPIRITUALIDADE FEMININA

A espiritualidade feminina é um retorno do ser humano para a Deusa, é o princípio do
criador com o feminino, é o crescente reconhecimento da natureza e da mulher como parte dela,
é o surgimento do sagrado feminino se tornando uma filosofia de vida que promove
ensinamento físicos, mentais, emocionais e espirituais para o feminino e ajuda no resgate da
sua ancestralidade. A Deusa é representada em toda criação, da Natureza ou da vida Feminina,
na eterna roda de nascimento, crescimento, amadurecimento, declínio, morte e renascimento. E
a tradição da Deusa é conexão com os recursos, energias e seres da natureza.
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E com esse pensamento e após os relatos das mulheres, as nossas mediadoras nos
pediram para que permanecemos em círculo e fechássemos os olhos novamente e que
invocássemos nosso protetor espiritual. A maioria das mulheres já sabia qual era seu protetor
espiritual, pois já haviam feito a regressão espiritual com Érica e Dagma através das sessões
de regressão podemos ter conhecimento de qual é nosso guia espiritual, e aquelas que não
haviam feito, era para buscar no mais íntimo do seu ser e sentir qual era. Então cada uma
invocou o seu protetor espiritual em voz alta, agradecendo primeiramente pôr as
transformações que já estavam iniciando em sua vida e pedindo proteção para o novo caminho
que iria iniciar. Nesse ritual foram invocados espíritos protetores como: anjos e arcanjos,
caboclo, a bruxa, o índio, o negro e xamã.
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A formação do círculo feminino foi para aprendermos a compartilhar os mesmos
objetivos e interesses é uma maneira ancestral e sagrada de provocar transformações pessoais
e coletivas e com isso ativar a ligação existente entre nós, após essa parte nossas mediadoras
nos informaram que iríamos para um outro local, parte iniciarmos uma meditação mais
profunda na busca do encontro com a mulher ancestral.

2.4. ENCONTRO COM A MULHER ANCESTRAL

Depois nos dirigimos para a mata, no caminho passamos por placas motivacionais com
os seguintes dizeres: “Imagine uma nova história para sua vida e acredite nela”, “Faça sempre
o que tiver medo de fazer” e outras diversas frases. E paramos em uma gruta e ficamos ali por
alguns minutos, a gruta funciona como uma fonte dos desejos onde as pessoas deixam os
pedidos e pegam os de outras pessoas para que se possível realizá-los ou pedir que seja
concretizado, novamente nos colocamos em círculo para solicitar aos espíritos que nos abençoase e que mostra-se qual desejo éramos para pegar.
Este encontro reconhece as práticas que permitem um papel de destaque às mulheres,
e nos encontros nós podemos conversar sobre a religião da Deusa, os movimentos espirituais
que passamos ao longo da vida, e como esses movimentos buscam cultuar o sagrado feminino
e que estão intimamente ligado ao feminino e que busca atingir a igualdade entre os sexos.

Autora: Ismaisa
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Após essa pausa nos dirigimos para o local de meditação e quando chegamos entendi
o porquê elas falaram que iriamos nos conectar com mais profundidade com a mulher ancestral
presente em cada uma de nós. Havia um grande círculo formado de pedras e no centro uma
pirâmide com um cristal acima dela, e foram colocadas placas com palavras em todo círculo.
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Antes de entrarmos no círculo, foi colocado uma música de tambores indígenas, foi
colocado cristais para ativar as energias e incenso, foi utilizado o abalone a concha com Palo
Santo, a nossa mediadora pediu para cada uma de nós olharmos as palavras que estavam escritas
e nos sentar no lugar que não nos conhecemos, em um primeiro momento me sentei junto a
palavra gratidão, mas quando olhei para o outro lado parece que uma força me chamou para a
palavra aceitação, daí percebi que precisava conhecer mais a aceitação.
Quando todas já estavam em seus lugares, todas em um grande círculo novamente,
pois pretendemos resgatar e ativar a nossa mulher ancestral, uma conexão com o sagrado,
explorando, criando ou desenvolvendo formas específicas para expressar em conjunto, mas
levando em consideração as visões e sugestões individuais. Então fechamos os olhos e
iniciamos uma profunda meditação (expirar e inspirar) e acompanhando as batidas do coração
para concentrarmos.
Os círculos de mulheres gira em torno do resgate do poder feminino, são lugares onde
se encontra espaço para conhecer a sua melhor versão, onde se aprende a olhar para dentro de
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si, entrar em contato com os seus desafios, ouvir o próprio corpo e olhar para as suas dores. A
volta para dentro é um caminho de sabedoria, na estrada a busca é se perdoar, falar sobre si,
suas dificuldades e seus medos. E com esse pensamento foi nos entregue um papel e lápis e ali
era para escrever palavras que precisamos harmonizar em nossa vida.
Quando terminamos a mediadora nos pediu para colocá-las no chão na frente de cada
uma, ela passou a explicar que elas eram as âncoras que com o tempo nos prendem porque
precisamos harmonizar com a vida é o que está fazendo falta e estava na hora de aprender a
identificar e assim aprendermos a romper essas amarras, pois as âncoras vão funcionar como
um gatilho mental para identificarmos o que não está fazendo bem para nós. Ficamos de olhos
fechados, e a música dos tambores indígenas iniciou novamente.
Ela pediu para a cada minuto pisássemos em uma âncora (palavra) e percebemos o
que iríamos sentir, para respirarmos fundo, concentrarmos e observar o que íamos sentir quando
sucessivamente passássemos para seguinte âncora, e assim íamos elegendo qual parte da nossa
vida, não estava bem, quando ia pisando em cada uma, as que foram eleitas por mim quando
pisei nelas meu corpo parecia que formigava e ficava um pouco zonza, as minhas âncoras foram
saúde, passado, viagem e lazer, amigos, essas que fazem falta na minha vida e que precisam de
uma atenção especial.
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Após cada uma já saber quais as âncoras que estavam fazendo mal, foi solicitado para
realizar o ritual de ligação e invocássemos nosso protetor espiritual, como feito anteriormente
e que assim poderíamos iniciar o processo de cura. Quando invoquei meu protetor espiritual e
senti todo o meu corpo queimando, e cada uma presente no círculo reagiu de alguma maneira,
algumas começaram a chorar, outras que seu protetor era o caboclo começou a incorporar, as

33

reações mais diferentes, depois dessa libertação, pegamos os papeis e queimamos, para
completar o ritual de cura espiritual e para que as ditas crenças limitantes e as dificuldades
passem e nossos ideais aconteçam.
Quando terminamos percebi que a ativação e o direcionamento energético dentro do
círculo é muito mais poderoso e eficiente do que se tivéssemos realizado o mesmo ritual
sozinha, e quando demos as mãos para realizar uma oração, passar energias positivas para a
Karine que estava grávida ela ficou no centro do círculo e pedir a Deusa, a mulher ancestral
dentro de cada uma de nós que a abençoa-se, sentimos que estávamos conectadas, percebemos
algo mágico, que a oração foi amplificada, tornando-nos uma só, com o mesmo propósito e que
as energias fluíram na mesma direção, com um grande abraço da Deusa em todas nós.
Depois passamos pela mata e pelo rio novamente e fomos para a área do restaurante
onde um belo almoço estava nos aguardando, arroz carreteiro, galinhada e arroz vegetariano,
suco verde e belas saladas.
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E após almoçarmos fomos conhecer as hortas de plantas medicinais, árvores frutíferas,
vegetais e legumes que são cultivados para consumo na fazenda e vendidos, tudo em Avalon.
Nesse contexto das plantas medicinais muitas mulheres “curandeiras, feiticeiras” são
especialistas em plantas medicinais, justamente por essa crença na cura pelas plantas, elas foram
julgadas e mortas por serem consideradas bruxas. Essa foi uma das ligações que encontrei entre
as mulheres do momento off e as bruxas, o desejo de se tornarem “curandeiras, feiticeiras”.
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A realização das observações do encontro estava caminhando para sua finalização,
porém antes de voltarmos para a nossa realidade cotidiana, fomos dar um passeio em alguns
pontos da cidade de Pirenópolis, e notei que algumas mulheres ficaram vislumbradas com a
beleza da cidade e quando comecei a conversar com elas, foi colocado que era a primeira vez
que estavam em Pirenópolis, elas explanaram que aquele lugar é onde as pessoas buscam a
ligação com a natureza e com a espiritualidade.
Foi possível ver também a relação de amizade que começou a surgir entre as mulheres,
e o que notei as mulheres que começaram a construir essa ligação eram de idades próximas. E
terminando está parte do passeio, nos dirigimos para o ônibus para começarmos a viagem de
volta para Goiânia.
E já combinando os próximas viagens e também de nos encontrarmos nos encontros
de quinta feira, pois para continuar essa busca por caminhos da Mulher Ancestral, do Sagrado
Feminino, da Bruxa, da Deusa e a Natureza, não podemos realizar sozinhas, devemos seguir
unidas nessa ligação com a espiritualidade pois ela fica mais forte quando damos as mãos e
formamos um Círculo Sagrado.
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2.5. ENCONTRO ETNOGRÁFICO

Quando aceitei o convite para participar da viagem terapêutica que foi proposta pela
Érica e Dagma, em um primeiro momento não espera encontrar histórias de vida tão
significativas e mulheres com tanta vontade de alçar voos, quebrar correntes, se libertar de
paradigmas engessados.
E através das conversas, do passeio e das lições de vida que assimilei, pude perceber
que independente da raça, credo, idade, classe social, o que todas nós queremos é encontrar
uma maneira de sermos avó, mãe, filha, ser mulher, sem ter que sempre se justificar, se
desculpar e nos escondermos do nosso verdadeiro eu, sem precisar colocar uma mascará sempre
que tivermos que encontrar as pessoas, para que elas nos aceita e que não possamos agir da
maneira que desejamos, mas da maneira que é imposta para nós.
Através desse encontro pude perceber que o que as mulheres que participam estão
buscando resgatar a mulher da cultura ancestral, não é um movimento feminista, pois elas não
se veem assim, cada mulher que participa está vibrando na sua energia, porque hoje nós
vivemos em uma desarmonizarão, pois ela não está exercendo o seu papel e isso causa um
desarranjo nas energias femininas. Elas se encontram desconectada da terra, da natureza, da
tradição da Deusa, das alquimias que podem fazer quando se tempera algo, quando prepara um
chá, quando toca em uma planta, pois eram conhecidas como curandeiras, e hoje elas têm medo
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de se encontrarem, pensando que irão se diminuir perante a essa sociedade patriarcal, deixando
de lado tudo que vários grupos de mulheres lutaram para conquistar.
Citando a escritora Elionor Gadon, autora de The Once and Future Goddess: “ em
nosso tempo e em nossa cultura, a Deusa está se tornando novamente o símbolo do
fortalecimento das mulheres, um catalisador para uma espiritualidade centrada nos valores da
Terra, uma metáfora do nosso planeta visto como um organismo vivo, o arquétipo da
consciência feminina, a mentora dos curadores, o emblema de um novo movimento político,
uma inspiração”.
A caça às bruxas constituiu um dos acontecimentos mais importantes do
desenvolvimento da sociedade capitalista e da formação do proletariado moderno, o aumento
dos impostos e da expansão do controle estatal sobre todos os aspectos da vida social.
Viemos de uma sociedade matriarcal, enquanto éramos coletores os conhecimentos
das mulheres eram de suma importância para a sobrevivência a partir do momento que nos
sedentarizamos e o território passou a ser importante o patriarcado se instala. Precisamos de
força, de guerrear, de conquistar e os homens vão via frente, construindo impérios sob o julgo
das mulheres. Sozinhos não conseguiriam, então passamos a ser a base, e assim estamos até
hoje. Claro que vários progressos e evoluções, mas padecemos todos vibrando num excesso de
energia masculina, calamos as emoções e instituição e vivemos nesse mundo de correria e
desconexão.
As sociedades eram matriarcais, os filhos tinham o nome das mães, que as mulheres
criaram, as crianças no coletivo, elas as vezes não sabiam quem eram os pais e levavam o
sobrenome apenas das mães. Estamos resgatando isso novamente, quantos filhos hoje tem
apenas o nome das mães. Então nós estamos vivendo esses resgates, a história de novo só que
está sendo contada de maneira diferente.
A gente vive um movimento que na geografia, se chama círculo e espiral, pense na
ASTI de um caderno o planeta evolui daquele jeito, o espiral dá voltas, mas ele está sempre
indo para frente, mesmo dando voltas, então estamos vivendo o resgate. Um exemplo: o resgate
da moda. Nos tempos mais antigos as mulheres realizavam a dança espiral de saudação e
despedida, era uma maneira delas elevarem seu poder e cada círculo/espiral participavam
apenas 35 mulheres, todas voltadas para o centro.
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CAPÍTULO III - BUSCA

As vivências que acontecem com o Momento Off, são comumente realizadas todas as
quintas feiras às 19:00 horas, por mulheres que estão buscando algo de diferente para suas vidas.
As mulheres que participam do Momento Off têm um espaço já reservado na Casa Dellas, pois
é onde Érica e a Dagma tem um espaço para as vivências e para as terapias: transpessoais,
resgate da mulher ancestral, regressão ao passado, constelações, reike, cura quântica, cura
energética e alinhamento energético8. Conforme elas dizem: “é necessário desligar para
conectar”. A cada encontro tem um tema diferente exemplo: meditação guiada, conexões,
reike9, cura, expansão e conexões e signos e astrologia.

3.1. PARTILHA E TROCA

Dentre as vivências que acontecem nas quintas feiras, elegi o dia 25 de abril de 2019
às 19:00 horas para descrever minha participação do Momento Off, pois nessa vivência senti
muita partilha e troca de experiências entre as participantes, havia 12 mulheres, de idade, crença
e raça diferente.
Quando cheguei ao local fui recebida como sempre por um abraço caloroso das
anfitriãs e das mulheres participantes, na entrada é um lugar diferente, tem uma linda decoração,
o ambiente é todo estilizado, que nos arremete à concentração. É ofertando como em todo
encontro um delicioso lanche, chá, café, leite, bolos, roscas, sequilhos e frutas.
Em uma parede ao fundo estava cheia de samambaias, tem uma fonte de água, Puffs,
foi colocado alguns incensos, óleos aromatizantes, pedras energizantes, havia também cartas de
tarôs, um tambor, e foi colocada música celta/nórdica. Todo preparo no ambiente, foi pensado
para nos dar paz, nos energizar, auxiliar a nossa partilha e troca das informações e vivências,
para deixar todas concentradas, e limpando a alma. Então começamos a conversar, explicitando
as convivências, as histórias através da terapia e ligação entre as mulheres presente no momento
off.

8

é uma técnica terapêutica xamânica brasileira que foi desenvolvida pelo falecido farmacêutico, agrônomo,
alquimista, pesquisador e sensitivo fluminense Aloysio Delgado Nascimento (hoje também chamado de xamã Dior
Allem)
9

é uma prática espiritual que se baseia na crença da existência da energia vital universal "Ki", manipulável pela
imposição de mãos
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3.2. TERAPIA E LIGAÇÃO
A vivência desta quinta teve como tema principal “Os signos e as casas Astrológicas”,
tendo como mediadora a astróloga Tatianny Leão e que entregou o mapa astral de todas as
participantes, ela começou a falar sobre quais os significados das cores e sua interligação com
as plantas exemplo: plantas alaranjadas, vermelhas, são ligadas com a água: mangueira e todas
que possuem frutos suculentos. Os signos de fogo são plantas espinhentas: abacaxi, graviola,
lichia. E que tem muitas pessoas que trabalham com plantação baseada no calendário lunar e
nos signos. Relação com a comida, com as plantas as cores, tem a ver com o emocional,
exemplo laranja: criatividade.
Os signos obedecem às partes do nosso corpo também. Exemplo: touro é a garganta,
aires a cabeça, gêmeos as mãos, câncer coração, leão estômago, virgem rins, libra: escorpião
órgãos sexuais, sendo o mais transformador, sagitário as pernas, capricórnio são os ossos,
aquário panturrilha, peixes pé.

A concepção do corpo como um receptáculo de poderes
mágicos derivava, em grande medida, da crença em uma
correspondência entre o microcosmo do indivíduo e o
macrocosmo do mundo celestial, como ilustra esta imagem
do “homem do zodíaco” do século XVI.
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Após uma breve apresentação da importância da astrologia em nossa vida, a influência
e que muitas coisas que são divulgadas não são verdadeiras, são escritas apenas como ilusão e
não são escritas por estudiosos que se dedicam a arte da astrologia.
As mulheres que estão participando do momento off buscam ajuda nos estados
profundos de consciência, sendo um processo que trabalha as relações pessoais de cada uma
através das vivências, da meditação. E reconhecendo que tudo que vivemos no hoje tem a ver,
nada está fora do lugar, tudo está interligado e só conseguimos alcançar o que queremos através
de ajuda e meditação.

3.3. AJUDA E MEDITAÇÃO

Nós passamos para outro espaço onde ficamos em círculo, pois ele representa a
unidade, a totalidade, tem uma forma perfeita e infinita, sem começo e nem fim, que caracteriza
a continuidade, sendo um dos padrões fundamentais do mundo natural, observado nos ciclos
lunares e solares e o que representa muito bem o tema que estamos discutindo e representa
também os padrões energéticos que podemos alcançar pela meditação.
Através do círculo que formamos podemos compartilhar os mesmos objetivos e
interesses, energização, iniciamos também um mantra, foi nos solicitado para fechados os olhos
para aumentar a nossa concentração, uma música celta/nórdica, sendo uma maneira de nos
conectar e resgatar a mulher ancestral e uma forma de ativar a conexão com o sagrado. E depois
foi solicitada a cada uma dizer uma palavra que a motivou a estar hoje no momento off. Cada
mulher presente disse uma palavra: transformação, gratidão, espiritualidade, busca, a palavra
que me motivou foi discernimento, após esta parte, todas tomaram seus lugares.
Uma frase que a palestrante usou que achei o certo para aquele momento “que todas
ali estavam em busca de conhecimento, de vínculo ou conexão.

3.4. VÍNCULO OU CONEXÃO

Para todas presentes naquele momento a astrologia é uma maneira de
autoconhecimento e era justamente o que nós estávamos buscávamos naquela noite. E segundo
a mediadora o que havia em comum em todos os mapas astrais das participantes (de 10 das 12
mulheres) era a interligação na casa do signo solar de gêmeos: que as pessoas nascidas sob este
signo, são sedentas na busca do conhecimento, por informação, por pessoas em comum, pelo
novo e em entender o ambiente.
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Autora: astróloga Tatianny Leão
Após a leitura sobre cada mapa astral entregue, dos signos de cada participante, passou-se para
a finalização do encontro e permanecemos em um círculo, ouvindo as músicas – celtas/nórdicas, novos
incensos foram acessos. A mediadora colocou no centro do círculo, em cima de um lenço também
circular com desenhos de mandala, cartas de tarô e no entorno delas havia cristais e ametistas, ela
solicitou para cada uma tirar uma carta, mas antes devíamos fechar os olhos, para sentirmos qual estava
nos chamando.
Em seguida, todas ficaram em silêncio e cada uma pegou uma carta e falou em voz alta o nome
escrito, e quando peguei minha carta, fiquei tão surpresa com a palavra escrita e intrigada pela
coincidência, pois a palavra escrita era “discernimento”, que significa:
“entender e aceitar o que nos é verdadeiro e necessário aqui e agora, sabendo dar direção ao
que não nos cabe neste momento. Perceber, intuir, filtrar, separar o joio do trigo, entender o que nos fala
nossa alma”.
O que ficou evidente nesse e nos demais encontros é que devemos dar um passo de cada vez
e a cada passo se sob um degrau na busca do conhecimento.
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3.5. CONHECIMENTO E RESGATE

O movimento atual de espiritualidade feminina está estimulando a formação de
crescimento pessoal e de apoio, a um número cada vez maior de mulheres que passaram a se
reunirem para dividir seus medos, suas preocupações a seus conhecimentos. Sendo que o
objetivo principal para cada uma de nós é entrar em contato com nossa verdadeira essência,
para reconhecermos e superarmos nossas fragilidades, e sermos capazes de desenvolver nossos
dons e qualidades, para conseguirmos ser autênticas e honestas com nós mesmas, e assim
reaprender a aceitar e honrar a mulher ancestral e a tradição da Deusa.
E depois de conquistar os espaços por meio de tudo que elas viveram, hoje podemos
viver os movimentos que estão surgindo de forma mais tranquilo e harmônica, mesmo porquê
veio a ciência com tanta coisa exemplo: a física quântica, resgate de terapias, conhecimento da
cultura e o saber da mulher ancestral, da medicina, da parteira, da curandeira, da benzedeira e
resgata a mulher cozinheira presente no matriarcal que foi desacreditado na história.
Hoje o que está surgindo são vários grupos de mulheres que buscam o sagrado
feminino é um processo de transição, lógico que uma coisa coexiste com a outra, pois os
movimentos feministas, a bruxa não deixou de existir, mas abriu possibilidades para que novos
arquétipos das mulheres viessem à tona, com novas roupagens. Não podemos olhar apenas com
uma lente, com o olhar fechado tem que abrir o leque e saber direcionar não que esses
movimentos excluam as bruxas eles surgem a partir delas, pois sempre tem que ter alguém que
vai na frente rompendo as barreiras para o resto ir , vir atrás, é isso que aconteceu, as bruxas, o
feminismo fez isso , mas hoje nós buscamos uma sutilização uma cura e uma maneira de nos
resgatar.
Nesse contexto, o sagrado feminino possibilita uma maior compreensão do arquétipo
da Deusa que reflete ao feminino no mundo e as questões de gênero e do sagrado:

O sagrado feminino é um mundo de clarezas e mistérios. É permitir que a mulher, e
não só ela, mas ambos os sexos, desperte em seu interior a energia feminina. É despertar a
consciência do amor e do respeito a si. É um processo de aceitação e de autoconhecimento,
que faz com que seja despertado o respeito sobre a consciência do amor e de dar a si de
presente uma nova vida e um novo aconchego. Durante séculos esta técnica é utilizada em
inúmeras religiões, tais como o xamanismo. Nele, o sagrado feminino tem uma importância
gigantesca para qualquer mulher (e para qualquer homem também). As mulheres trabalham
com as energias da mãe terra e aprendem, então, a sutilizá-las, para que elas possam carregar
consigo mesmas, este dom de aceitar que ser mulher é uma divindade, é um presente da
natureza, tornando-as Deusas (STERVID, 2015, p.8).
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Na Wicca10 e em outros grupos pagãos, o sagrado feminino é considerado a
experiência de reconhecer a Deusa e sua ligação com a natureza, entre as Wiccanas
encontramos uma discrição de valorização da mulher, entre os homens.
O objetivo principal dos encontros que acontecem toda quinta feira no momento off
na cidade de Goiânia, é a busca pela espiritualidade percorrendo o caminho de resgate da mulher
ancestral, sagrado feminino, da bruxa. Buscando o resgate do poder da mulher, uma harmonia
entre a mulher e a natureza, tudo com o propósito de transformação. As mulheres são como as
borboletas, vivem sempre em um casulo, mas sempre procurando meios para se libertarem e
viverem livres.

Autora: Lucélia Feliciano Bonatelli Silva

10

Wicca é uma religião neopagã surgida na Inglaterra na década de 1950, que tem como marco de fundação a
publicação da obra do funcionário público aposentado Gerald Gardner (HUTTON, 1995).
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CONCLUSÃO

Em área tão profundamente arraigada como as relações entre os sexos, as verdadeiras
mudanças sociais só podem acontecer quando os mitos e símbolos da nossa cultura
foram transformados. O símbolo da Deusa fornece o poder espiritual para desafiar
sistemas de opressão e para criar culturas novas, orientadas para a vida.
(STARHAWK, 2003, p.45).

Após esse período de leitura e pesquisa pelos caminhos da bruxa, Deusa, ligação com
a natureza, espiritualidade e mulher ancestral era de imaginar que após os resultados
descobertos, encontraria as respostas que buscava quando iniciei este estudo, porém o que sinto
com cada artigo lido e com a etnografia realizada é que novas perguntas surgiram e que não
seria possível responder esses novos questionamentos. Nesse período que ocorreu o estudo,
sendo necessário estender as pesquisas para conseguir compreender um pouco mais sobre essa
temática tão ampla que me propus pesquisar. A cada encontro que participei no Momento off, a
cada auscultação, senti uma necessidade ainda maior de aprofundar o tema, de estudar mais, de
participar mais e de me envolver mais nas pesquisas etnográficas, que para mim é uma área tão
cheia de descobertas e novas perguntas.
Dentre algumas das respostas que surgiram, pude notar que a temática bruxa, Deusa,
ligação com a natureza, espiritualidade e mulher ancestral, mesmo que divulgada de maneira
mais modesta e na área acadêmica vem ganhando mais força e mais adeptos; e que ainda é um
campo tímido aos pesquisadores e que ganhando mais força a cada ano, através de reportagens,
entrevistas, mídia, internet, sites, redes sociais e com o crescente grupos que realizam encontros
com essa pegada. E através destes levantamentos encontrei o grupo Momento Off, onde foi
realizado todo o estudo etnográfico referente a temática estudada, aquém do material utilizado
para as leituras e estudos secundários.
É preciso arrancar a venda que cobrem nossa visão para compreendermos o quão rico
e surpreendente é esse mundo que me propus pesquisar, pois quem decide seguir os
ensinamentos da Deusa para encontrar bruxa, ligação com a natureza, com a espiritualidade e
com a mulher ancestral, pois possuem uma visão de vida e de mundo diferente de quem está
buscando o caminho para sua essência. A espiritualidade da Deusa e a conexão com a natureza
e a mulher ancestral é exatamente o tipo de nova percepção que a sociedade moderna precisa
para alcançar mudanças de valores.
A caça a bruxa também resultou na divisão ainda maior entre homens e mulheres,
manifestando assim o medo nos homens do poder das mulheres, e com esse pensamento o
patriarcado destruiu um mundo de práticas, crenças e sujeitos sociais, cujo a essência era
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conflitante com o trabalho capitalista, redefinindo assim as principais noções da reprodução
social.
Desta forma o trabalho está respaldado por arquétipos, ideologias e papéis das
mulheres que pude encontrar no momento off, que buscam o resgate da mulher ancestral, da
espiritualidade, onde através de cada encontro através dos círculos sagrados elas buscam vibrar
na mesma energia, buscando a harmonização. Pois hoje o que a nós vivemos é uma
desarmonizarão, porque a mulher não está no seu papel, está tentando assimilar um papel que
não é seu.
As mulheres encontram-se desconectadas da terra, da natureza, do nosso útero, das
alquimias que fazemos na cozinha, quando tempera algo, quando toca uma planta. Segundo
ponto, para as participantes do momento off é um movimento radical, elas não se enquadram na
maioria das ideologias que difundem as feministas radicais. A postura do momento off é além
do feminismo, é muito mais o resgate da mulher ancestral, a espiritualidade, da Deusa e a
ligação com a natureza.
Para essas mulheres a bruxa é um arquétipo de luta, de busca de liberdade e aceitação,
elas buscam o caminho que resgata a mulher ancestral e a Deusa, a curandeira, a cozinheira, a
feiticeira, a benzedeira, a parteira, não é só a bruxa. Algumas delas gostam de ser chamadas de
bruxa e de serem comparadas com elas, algumas não gostam dessa comparação. Elas procuram
o resgate da mulher ancestral, a cura da sociedade, a cura do feminismo, através da união das
mulheres, da sonoridade, é quando devemos pegar na mão da outra para formar um círculo,
uma por todas não é uma questão de feminismo, ou de bruxaria é uma questão de irmandade, é
o tecer juntas.
Círculos de Mulheres podem ser vistos como um movimento evolucionário e
revolucionário que está escondido por trás de uma imagem aparente: parece ser apenas
um grupo de mulheres reunidas, mas cada mulher e cada Círculo está contribuindo
para algo muito maior. Jean Shinoda Bolen em O Milionésimo Círculo.

Através dos encontros com as mulheres do Momento off, pude compreender o que elas
entendem por feminismo, visão sistêmica, o feminismo é um movimento excludente, nem
sempre quem é bruxa não é feminista e quem é feminista não é bruxa. Devemos abrir o olhar
para o movimento que está mudando, hoje o que estamos vivendo é uma era de volta ao simples,
retorno as coisas simples, pois o planeta não comporta mais esse tipo de vida que vivemos.
O resgate do feminino está totalmente envolvido com a mudança que buscamos na
forma de produção, na forma de consumo, de alimentação, na forma que estamos vivendo.
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E com este resgate estamos dando mais atenção e prezando mais por coisas artesanais,
feitas à mão coisas exclusivas, feito com a energia, com carinho diferente isso falando de
objetos. O movimento hoje é trazer de volta a mulher ancestral, curandeira, feiticeira, bruxa, o
sagrado feminino.
Para as mulheres do momento off nós vivemos o momento do resgate da simplicidade,
parar de comer alimentos industrializadas, passar a comer alimentos naturais, quantas mulheres
não estão despertando esse lado, o simples, o natural, o calor do fogo, aquece o útero, pois o
fogão tem uma alquimia, a cozinha aquecida traz abundância para a casa, o calor que cura, esse
resgate que o grupo estão buscando. As mulheres estão vivendo um segmento que busca o
caminho do meio lógico que as mulheres vão a frente, tanto é que no momento off só quem
frequenta são mulheres, pois os homens não procuram lugares assim, porque vivem em uma
sociedade patriarcal, não são eles que vão buscar por mudança, as mulheres que almejam e
querem essa mudança.
Espero que este estudo corrobore para a desmitificação da Bruxa e da Deusa, como
mulheres que possuem ligação com o maligno, que adoram o satã e que realizam orgias. E até
mesmo hoje as mulheres modernas que buscam o caminho da ligação com a natureza, com a
espiritualidade e com a mulher ancestral, sempre são olhadas de maneira preconceituosa por
toda sociedade, pois não compreendem o que realmente elas almejam, o que elas buscam
através dos vários grupos que participam e que vem surgindo e como elas pensam.
Este trabalho termina com a certeza que é apenas o início, de que servirá como uma
porta aberta para sociedade, para que estes possam ser mais bem compreendidos da qual faz
parte. É certo também que para que esta compreensão ocorra é necessária uma mudança na
forma de pensar da sociedade, é necessária uma quebra de conceitos e valores que foram
impostos pela sociedade patriarcal e que perduram até hoje, é necessário uma união entre o
homens e mulheres, em uma relação sem “poder sobre”, para que dessa forma novas estruturas
e formas de pensar o mundo e a vida sejam criadas.
A partir do que é exposto neste trabalho, nos possibilita ter uma visão das políticas
públicas voltadas para as mulheres e assim iniciar uma avaliação do que pode favorecer uma
promoção das práticas feministas através de movimentos e grupos e do referencial simbólico,
através da mulher ancestral, da bruxa e como isso fortalece espiritualmente, como o que é
realizado pelo momento off.
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Esse trabalho propiciou uma proximidade e interlocução por meio de uma revisão ou
correção das políticas públicas existentes e consequentemente a elevação das possibilidades da
eficácia dessas políticas voltadas para o bem-estar da mulher.
O comprometimento com novos projetos de políticas públicas de promoção do bemestar feminino, não significa apenas garantir a participação desses grupos nos espaços de poder
de decisão, mas também fomentar a qualidade e multiplicação desses grupos.
De acordo com tudo que foi explanado nesta monografia podemos indicar que sejam
propostas novas políticas públicas para o bem-estar das mulheres, para incentivar protagonismo
nos grupos de mulheres, levando em consideração o referencial simbólico, como exemplo: a
mulher ancestral, a bruxa, a Deusa, elas acionam o fortalecimento espiritual e esse é o futuro, o
caminho para novas políticas públicas que é apontado neste trabalho.
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