


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 cawminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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O baralho espanhol é um dos mais antigos com influência e signifi-
cação remanescentes até os dias atuais, tanto como ferramenta de jogo 
como de adivinhação. Os diversos sentidos e interpretações atrelados às 
cartas do deque espanhol guardam mensagens importantes sobre a vida e 
sobre o processo de autoconhecimento dos indivíduos.

Ao revelar aspectos desconhecidos do indivíduo, anunciar mudanças 
relevantes em sua vida, avisar sobre problemas decorrentes de pessoas e 
escolhas e fornecer orientações sobre decisões críticas, o oráculo espa-
nhol não é menos relevante do que os diversos outros que existem mundo 
afora, tais como o Tarot e o Baralho Cigano.

O conhecimento dos significados do baralho espanhol é de interesse 
tanto dos estudantes das artes divinatórias quanto dos curiosos que, ao 
se depararem com a beleza e complexidade deste baralho, descobrem o 
universo de significados atrelado a esse aclamado ícone da cartomancia.

O baralho espanhol fala do amor nos seus mais diversos sentidos e 
consequências, de conquistas e perdas financeiras, traz avisos sobre ami-
gos e inimigos e oferece conselhos para uma melhor observação da vida. 

O BARALHO ESPANHOL
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O baralho é dividido em quatro naipes, os quais, supostamente, remetem às quatro 
classes da sociedade feudal: 

• a realeza (Oros),  • o clero (Copas),  • o exército (Espadas)  • e o povo (Paus).

Por conta da sua importância histórica e dada a sua influência em diversos países, 
sem falar da beleza e profundidade das suas cartas, inspira incontáveis pessoas ao redor 
do mundo.  Assim como o Tarot e outros baralhos, o deque espanhol funciona como guia 
para o autoconhecimento e para decisões na vida cotidiana.

Os naipes do baralho espanhol são: Oros (Ouros), Copas, Espadas e Bastos (bastões ou 
paus). O baralho possui duas versões, uma de 48 e outra de 40 cartas: na primeira, enume-
ram-se as cartas de 1 a 7 e de 10 a 12 e, na segunda, incluem-se os números 8 e 9, mesmo 
que a maioria dos jogos não os use.

Ademais, existem três figuras reais, o Valete (Sota), o Cavaleiro e o Rei, de numerações 
10, 11 e 12, respectivamente. O baralho também faz uso das “pintas”, tracejados especiais 
que identificam os naipes das cartas.
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DIFERENÇAS ENTRE 
O BARALHO ESPANHOL 
E OUTROS ORÁCULOS

A primeira particularidade deste baralho é a ausência de figuras femininas, exceto em 
raros baralhos do século 15. As “pintas”, única identificação do naipe nas bordas das cartas, 
também dão caráter de exclusividade ao baralho espanhol perante outros oráculos.

Diferente do baralho usual de 52 cartas, o baralho espanhol pode ser de 48 ou de 40 
cartas, a depender do jogo. Tal variação também é encontrada em baralhos como o fran-
cês, com versões de 32, 36 e até 56 cartas
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FIGURAS DO 
BARALHO ESPANHOL

As figuras mais expressivas do baralho espanhol são as do conjunto real, todas mas-
culinas, e que relembram o cenário da Idade Média. O valete (pajem), o cavaleiro e o rei 
são as figuras presentes neste baralho e guardam, cada um, a depender do naipe e da sua 
posição no jogo, significados distintos

REIS
No baralho espanhol, os reis são figuras masculinas, coroadas, 

representadas de pé. Exceto no caso dos reis dos naipes de Copas e de 
Ouros, que aparentam serem mais jovens, os monarcas se mostram 
como homens de idade. Dentre os significados atribuídos às figuras 
dos reis, existem as representações de figuras masculinas fortes, au-
toritárias, maduras, idealistas e racionais.

CAVALEIROS
O cavaleiro, é um homem montado em um cavalo, portando em 

uma das mãos o símbolo do seu naipe.

A simbologia dos cavaleiros no baralho espanhol se relaciona 
com trabalho, lutas, descobertas, viagens, mudanças no campo das 
finanças e à atividade em geral.

VALETES 
O valete (sota) é a figura de um pajem medieval, o qual era 

iniciante nas armas e auxiliava, como um criado ou mensageiro, os 
príncipes e nobres. 

O valete se encontra de pé, com as cores das vestimentas, po-
sição das pernas e a disposição do símbolo do naipe variando de 
autor para autor.

Os valetes no baralho espanhol se relacionam com pessoas in-
teligentes e perceptivas, orgulhosas e amigáveis quanto capazes de ser potenciais inimigos, 
a depender do naipe e do jogo.
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CARTAS DO NAIPE DE ESPADAS
As cartas do naipe de Espadas trazem significados delicados, mais relacionados a per-

das, problemas e ao aparecimento de pessoas e situações desagradáveis. 

Conhecer o contexto explicado pelas cartas desse naipe é importante para que, previa-
mente, seja possível realizar ações no sentido de minimizar os seus efeitos. 

CARTA 1
A primeira carta do naipe de Espadas é um indicador de uma grande conquista ou de 

um considerável fracasso, em algum sentido, no geral apresentado pelo restante das car-
tas do jogo. Fala sobre pessoas fortes, decididas e sobre as suas ações. indica a chegada de 
notícias. 

A carta é uma mensagem sobre projetos que seguem por bons caminhos ou que não 
darão certo, a depender do contexto. Fala sobre batalhas e problemas que deverão ser en-
frentados. Pode também tratar de finanças e, para mulheres, sobre complicações na hora 
de dar à luz.

CARTA 2
A segunda carta fala sobre problemas ocultos ou pessoas traiçoeiras. Existem proces-

sos e trabalhos nos quais você está envolvido e que são de risco em algum sentido. Pro-
blemas envolvendo a incerteza e a dificuldade em tomar decisões importantes e críticas. 
Simboliza a noite e a escuridão.

Cuidado com os seus amigos e com as pessoas próximas de você. Elas podem estar 
guardando um segredo seu ou talvez intentem se voltar contra você de alguma forma. É 
recomendado reavaliar a maneira como se estão realizando projetos e empreendimentos 
pessoais.



9

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

BARALHO ESPANHOL - SIGNIFICADO DAS CARTAS (ESPADAS) - AULA 3

CARTA 3
A carta 3 anuncia decisões mal tomadas e problemas decorrentes delas. Avisa sobre a 

chegada de doenças e complicações de saúde que demandam gastos de recursos financei-
ros.  Preocupações com questões inacessíveis ou pessoas distantes.

Um conselho derivado desta carta é para não ceder espaço a enfermidades mentais por 
conta de estresses e problemas do cotidiano. É preciso recomeçar, o mais cedo possível, 
processos e planos que deram errado por conta de decisões erradas.

CARTA 4
A carta de número 4 avisa sobre conflitos e perigos diversos, além da presença de pro-

blemas de saúde como depressão, ansiedade e estresse. Está ligado a hospitais e instituições 
de saúde, podendo ter relação com os seus pacientes ou acidentes e problemas que levam 
até elas.

A carta pode falar sobre os efeitos de tais enfermidades na mente e no espírito das 
pessoas, assim como os advindos de traumas e estresses. É preciso ter cuidado com os pró-
ximos dias e, se possível, com os seus parentes e pessoas mais próximas.

CARTA 5
A quinta carta do naipe de Espadas fala sobre perdas e furtos no campo financeiro ou 

amoroso. Existem pessoas mal intencionadas, que tentam se apossar de bens ou da prefe-
rência de outras pessoas. Desatenção e ingenuidade podem vir a prejudicar você.

É recomendada atenção e a busca por proteção no sentido exposto pelas outras cartas 
do jogo. Mesmo as pessoas mais confiáveis podem, mesmo sem querer, tirar-lhe algo im-
portante. Avisa sobre heranças e o recebimento de recursos com algum prejuízo.

CARTA 6
A carta de número 6 anuncia a chegada de mensagens e novidades que podem não ser 

agradáveis. Fala de afastamentos, perdas e da chegada de doenças. Avisa sobre coisas que 
poderiam ter sido evitadas e que irão acontecer. Problemas no campo amoroso.

O sentido geral desta carta é o da anunciação de novidades de diversas formas e natu-
rezas. É preciso ter atenção e estar preparado para o que é vindouro. Pessoas importantes 
podem realizar uma viagem ou se afastar de você em breve.
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CARTA 7
A sétima carta do naipe de Espadas o aconselha a prestar mais atenção nas pessoas 

próximas de você e escutar os seus avisos e conselhos. Também fala sobre situações desa-
gradáveis que devem acontecer e sobre a parada súbita no andamento de algum projeto.

Este não é o momento de agir com orgulho e ignorar os conselhos dos outros. Existem 
mensagens que precisam chegar até os seus ouvidos e o farão de alguma forma. Talvez as 
suas atitudes estejam ligadas ao aparecimento de algo negativo na sua vida ou na de al-
guém próximo.

CARTA 8
A carta 8 trata de vícios e dependências. Você ou pessoas conhecidas podem estar 

sofrendo com alguma forma de vício ou dependência física, psicológica, econômica ou 
amorosa. São complicações muito difíceis de serem resolvidas e que se apresentam ou se 
apresentarão na sua vida.

A carta anuncia problemas decorrentes dos vícios e das dependências, tanto pessoal-
mente quanto com outras pessoas, quando, por conta dos mesmos, incorre-se em ações 
ilegais ou imorais que podem levar a condenações em diversos sentidos, até mesmo à 
prisão.

CARTA 9
A carta 9 traz o significado de perda total, de ruína e de desespero. Tais cenários e 

realidades podem se tratar de quaisquer tipos de problemas e das consequências das suas 
ações. Pode anunciar a perda de uma pessoa querida.

A carta demanda muita força, pois fala de momentos terrivelmente dolorosos e estres-
santes na vida das pessoas. Você ou outros indivíduos que estejam passando por algo do 
gênero podem estar precisando de ajuda e aconselhamento, antes que cometam irrespon-
sabilidades e loucuras em razão de suas perdas.
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O VALETE DE ESPADAS
O valete de Espadas é uma pessoa próxima de você e que está ciente de diversos aspec-

tos da sua vida e do seu caráter. Pode ser uma mulher ou pessoa jovem. Tal pessoa pode se 
tratar de um parente próximo, ou até mesmo um inimigo conhecido.

Você pode receber notí-
cias que têm o potencial de 
mudar radicalmente o seu 
cotidiano.  Esteja atento aos 
conselhos e palavras das pes-
soas próximas de você e saiba 
selecionar os indivíduos que 
realmente desejam o seu bem, 
dado que alguns detêm más 
intenções.

CAVALEIRO 
DE ESPADAS
O cavaleiro de Espadas é 

uma pessoa ativa ou impul-
siva, com ares belicosos e an-
siosa por enfrentamentos, as-
sim como por novos desafios. 

No geral um indivíduo com alguma relação amorosa ou de envolvimento, tanto pro-
fissional como de amizade. A carta pode falar de situações em que é preciso romper com 
realidades negativas ou promessas feitas previamente. 

Fala de pessoas com algum grau de impetuosidade ou irresponsabilidade que podem 
vir a causar algum impacto na sua vida ou na de outros.

REI DE ESPADAS
O rei de Espadas simboliza e encarna a autoridade. Pode representar um homem mais 

maduro. É capaz de guardar relação com a Justiça, com a aplicação de leis, com a comuni-
cação e com o poder de influência, estas que são grandes qualidades de tal indivíduo.

Uma pessoa, de poder e influência significativos, podem estar tentando exercê-los em 
um ambiente familiar. Fala de ações autoritárias e de comando, simbolizadas pelo desejo 
de um controle centralizado.
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