


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

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

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

FACILITADORA:

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

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

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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A primeira grande publicidade acerca do uso 
divinatório do tarô veio de um ocultista francês 
chamado Alliette, sob o pseudônimo de “Etteilla” 
(seu nome ao contrário), que atuou como vidente e 
cartomante logo depois da Revolução Francesa. 

Etteilla desenhou o primeiro baralho esotérico, 
adicionando atributos astrológicos e motivos “egíp-
cios” a várias cartas, elementos alterados do Tarô de 
Marselha, e incluindo textos com significados divi-
natórios escritos nas cartas. 

Mais tarde Mademoiselle Marie-Anne Lenor-
mand popularizou a divinação durante o reinado 
de Napoleão I, pela influência que exercia sobre Jo-
sefina de Beauharnais, primeira esposa do monar-
ca. Contudo, ela não usava o tarô típico. 

Desde então as cartas de tarô são associadas ao misticismo e à magia. 

O tarô não foi amplamente adotado pelos místicos, ocultistas e sociedades secretas até 
os séculos XVIII e XIX. A tradição começou em 1781, quando Antoine Court de Gébelin, 
um clérigo protestante suíço, e também maçom, publicou Le Mond Primitif, um estudo 
especulativo que incluía o simbolismo religioso e seus remanescentes no mundo moder-
no. De Gébelin primeiro afirmou que o simbolismo do Tarô de Marselha representava os 
mistérios de Ísis e Thoth. 
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Gébelin também afir-
mava que o nome “tarot” 
viria das palavras egípcias 
tar, significando “rei, real”, e 
ro, “estrada”, e que por con-
seguinte o tarô representa-
ria o “caminho real” para a 
sabedoria. 

Dizia o autor que os ci-
ganos, que estavam entre 
os primeiros a usar o tarô 
para uso divinatório, eram 
descendentes dos antigos 
egípcios (daí a semelhança 
entre as palavras gypsy e 
Egypt, em inglês, e introdu-
ziram as cartas na Europa. 

De Gébelin escreveu 
esse tratado antes de Jean-
François Champollion ter 
decifrado os hieróglifos 
egípcios. Apesar disso, a 
identificação do tarô com 
o “Livro de Thoth” já estava 
firmemente estabelecidas 
na prática ocultista e segue 
até os dias de hoje.

A concepção de que as 
cartas são um código místi-
co foi mais profundamente 
desenvolvido por Eliphas 
Lévi (1810-1875) e foi di-
fundida para o mundo pela Ordem Hermética da Aurora Dourada. 

Lévi, e não Etteilla, é considerado por alguns o verdadeiro fundador das modernas es-
colas de Tarô. Sua publicação Dogme et Rituel de la Houte Magie (“Dogma e Ritual da Alta 
Magia”), de 1854, introduziu uma interpretação das cartas que as relacionava com a Cabala 
Hermética. Enquanto aceitava a origem egípcia do tarô proposta por Court de Gébelin, o 
autor rejeitava as inovações de Etteilla e seu baralho alterado, e por sua vez delineava um 
sistema que relacionava o tarô, especialmente o Tarô de Marselha, à Cabala Hermética e 
aos quatro elementos da alquimia. 
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O tarô divinatório era cada vez mais popular no Novo Mundo a partir de 1910, com a 
publicação do Tarô de Rider-Waite (elaborado e executado por dois membros da Aurora 
Dourada), que substituía a tradicional simplicidade das cartas numeradas de naipe por 
cenas simbólicas. 

Este baralho também obscureceu as alegorias cristãs do Tarô de Marselha e dos bara-
lhos de Eliphas Lévi mudando alguns atributos (por exemplo trazendo “O Hierofante” no 
lugar de “O Papa”, e “A Alta Sacerdotisa” no lugar de “A Papisa”). O Tarô Rider-Waite ainda 
é muito popular no mundo.

Desde então, um número enorme de baralhos diferentes tem sido criado — alguns 
tradicionais, outros vastamente diferentes. O uso divinatório do tarô, inspirou a criação de 
inúmeros baralhos oraculares. 

São baralhos para inspiração ou divinação contendo imagens de anjos, fadas, deuses, 
forças da natureza etc. Embora obviamente influenciados pelo tarô, eles não seguem sua 
estrutura tradicional: algumas vezes omitem ou trocam alguns dos naipes, outras vezes 
alteram significativamente o número e a natureza dos arcanos maiores.
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ESTRUTURA
O tarô esotérico é constituido de 78 arcanos e se encontra dividido em dois grandes 

grupos:

• ARCANOS MAIORES

Os arcanos maiores possuem 22 símbolos arquetípicos que revelam os estados latentes 
das ideias e possibilidades da vida, a saber:

O Louco O Mago A Sacerdotisa / 
A Papisa

A Imperatriz O Imperador O Papa / 
O Hierofante / 

O Sumo 
Sacerdote
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Os Enamorados 
/ Os Amantes

O Eremita / O ermitão 
/ A Prudência

O Enforcado / O sacri-
fício / O Apostolado

O Carro de 
Guerra

A Roda da 
Fortuna

A Morte

A Justiça

A Força / 
A Persuasão

A Temperança
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A Estrela / 
A Esperança

O Julgamento / 
A Ressurreição

O Diabo / 
A Paixão

A Lua / 
Inimigos ocultos

O Mundo

A Torre 
fulminada

O Sol / 
A inspiração

• ARCANOS MENORES

Os Arcanos Menores que ex-
pressam os resultados e as formas 
das ideias, contidos no primeiro 
conjunto, possuem 56 arcanos 
distribuídos por quatro símbo-
los básicos: o Naipe de Ouros, 
o Naipe de Espadas, o Naipe de 
Copas e o Naipe de Paus. 

Por sua vez, cada naipe, possui dez arcanos numera-
dos e quatro arcanos com figuras da corte medieval (Vale-
te, Cavaleiro, Rainha, Rei).
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NAIPE DE OUROS

O naipe de ouros está relacionado ao elemento ter-
ra, portanto à vida material, às conquistas finan-
ceiras, profissionais e a tudo que, enfim, representa 
aquilo que pode ser tangível em termos materiais. 

No naipe de ouros existe a possibilidade de se conseguir conquis-
tar a segurança material com trabalho, disciplina e esforço. 

O ser humano é ambicioso e a ambição tem relação como o 
naipe de ouros. Outra característica do naipe de ouros é a dedi-
cação, o esforço, o empenho dedicados aos estudos e ao trabalho.

NAIPE DE PAUS

O naipe de paus liga-se 
ao elemento fogo que a 

tudo transforma sem ser 
alterado. Está relacionado 

ao plano energético e 
espiritual bem como à 

coragem, vontade e poder 
de realização. Repre-
sentado pelo bastão.

NAIPE DE COPAS

No tarô, o naipe de copas 
é ligado ao elemento água 
e ao mundo dos sentimen-

tos, sendo o símbolo da 
taça relacionado ao cora-
ção, como receptáculo das 

nossas emoções.

NAIPE DE ESPADAS

O naipe de espadas 
corresponde ao elemen-
to ar e esta relacionado 

ao poder ambivalente da 
mente e do pensamento. 

Representado pela 
espada, está ligado ao 
lazer e à criatividade.
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