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Apresentação do Editor
Desde sua primeira edição, lançada em meados de agosto/setembro
de 1985, O Tarô de Marselha tem sido um dos títulos mais bem-sucedidos do catálogo da Editora Pensamento, contando dezenas
de reedições e configurando-se como um verdadeiro best-seller.
No entanto, uma nova edição era requerida havia alguns anos pelos
nossos leitores.
Passados mais de trinta anos, os estudos sobre o Tarô evoluíram
muito, mas a síntese feita por Carlos Godo continua brilhante em
todos os sentidos. Portanto, para deixar o livro mais condizente
com relação à evolução dos estudos sobre o Tarô de Marselha, suas
origens e significados ocultos, elaboramos alguns textos complementares para esta nova, e bela, edição, visando trazer ao público
leitor novos estudos, quando necessário, sobre as cartas, para que
todos possam ter acesso à mais completa leitura possível de cada
arcano, além do texto introdutório e didático do autor.

A nova edição
Além da caixa de alto padrão gráfico, de nível internacional,
feita de papelão de altíssima gramatura, muito mais durável, o livro
conta com um novo e moderno formato (14 × 19), capa dura e
7
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impressão em quatro cores. A obra foi totalmente revista e atualizada dentro da nova ortografia, ganhando ainda um novo projeto
gráfico, mais moderno e “arejado”, para facilitar a leitura, que deixou o livro muito mais bonito. As cartas também foram todas restauradas, embora sua originalidade com relação às cores e seus
matizes tenha sido preservada, respeitando a edição original de
1931, de Baptiste-Paul Grimaud, preparada por Paul Marteau a
partir de 1928, que nessa época estava à frente da casa editorial
fundada por Grimaud. Mantivemos os descuidos de Marteau com
relação às cores de detalhes importantes, ocorridos devido ao processo de impressão gráfica da época. As cartas foram impressas em
um cartão superior de alta gramatura e contêm acabamento em
verniz de ambos os lados, o que confere maior durabilidade, protegendo as cartas em seu manuseio. O verso “tarotado” (tarotÉ) das
cartas também foi reproduzido de forma fiel, tal como na edição
original francesa, que manteve o quadriculado em azul.
Em outras palavras: trata-se de uma edição totalmente repaginada da versão mais conhecida do Tarô de Marselha, baseada
na edição de 1761 de Nicolas Conver, famoso gravador e tipógrafo
responsável pela mais editada versão do Tarô de Marselha. Aliás,
para acabar com inúmeras informações contraditórias sobre sua
origem, apresentaremos aqui uma breve cronologia sobre a
gênese do conjunto de cartas que se convencionou chamar de
“Tarô de Marselha”.

As origens do Tarô de Marselha
O jogo de Tarô foi inventado no início do século XIV, quando
trunfos foram acrescentados aos quatro Arcanos Menores no norte
8
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da Itália, popularizando-se em três cidades-Estados italianas: Bolonha, Ferrara e Milão. A ordem e a sequência dos trunfos eram ligeiramente diferentes em cada uma delas, mas a versão francesa do
jogo, criada no século XVII, segue a ordem e o estilo desenvolvidos
em Milão. Esse é o baralho que, onde quer que fosse impresso, viria
a ser conhecido como Tarô de Marselha.
Precisamente, a expressão original “tarot de Marseille” designa
uma estrutura e um tipo de Tarô dos quais existem vários representantes, como o Tarô de Conver, o de Jean Dodal etc., estes inspirados em modelos ainda mais antigos, como o das pranchas
xilografadas conhecidas como “Feuille Cary” (da coleção Cary da
Universidade de Yale), datadas de 1550 – o mais antigo ancestral do
Tarô de que se tem notícia, por oferecer motivos que evocam o que
viria a ser o futuro Tarô de Marselha. Entretanto, o primeiro baralho de Tarô com os 22 Arcanos Maiores assim numerados foi o de
Catelin Geoffroy, impresso em Lyon em 1557 – um conjunto
incompleto, do qual restaram apenas 38 cartas. Dessa forma, o primeiro baralho conhecido a alcançar um grau de desenvolvimento
suficiente para ser aceito como protótipo do Tarô de Marselha é o
Tarô de Jean Noblet, publicado em Paris por volta de 1650. Mas
aqui cabe uma explicação histórica sobre o que é conhecido por
“Tarô de Marselha”.
A expressão “Tarô de Marselha”, na realidade, foi cunhada
somente em 1856 por Romain Merlin (1793-1876), livreiro, gravador, encadernador e historiador do Tarô, para dar nome a uma
variedade de designs intimamente relacionados que estava sendo
criada na cidade de Marselha, ao sul da França, desde meados do
século XVII – por exemplo, o Tarô de Jean Noblet (1650); o de
Apresentação do Editor
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Jacques Vieville (por volta de 1650); o de Pierre Madenier (1709);
o de Jean Dodal (por volta de 1715); o de Nicolas Conver (1760); e
o Tarô de Marselha de Grimaud (1930), o mais famoso de todos.
Assim, O Tarô de Marselha que o leitor brasileiro tem em mãos é
uma reprodução fiel da edição de 1931 de “Grimaud/Paul Marteau”,
na verdade uma síntese das artes encontradas no Tarô Besançon,
conhecido como “Tarô italiano”, reunido com os fundos das cartas
de Lequart/Conver e tendo as cores copiadas da versão de Jean-Baptiste Camoin, herdeiro da Casa de Nicolas Conver. Mas, além
desse ponto da história, as origens do Tarô são bem mais complexas, embora ainda assim seja possível traçar uma linha temporal
sobre essas origens.
As origens do Tarô

Ao contrário das ideias comuns no mundo do esoterismo, o
baralho de 78 cartas – dividido em 22 Arcanos Maiores, contados
de 1 a 21, mais o Arcano Zero (0), representado pela carta conhecida como o Louco ou o Tolo, o coringa, e 56 cartas dos Arcanos
Menores, representadas por quatro naipes numerados de Ás a 10,
mais suas respectivas “cartas da corte” – não surgiu no “início dos
tempos”; não foi inventado para fins iniciáticos ou divinatórios;
tampouco é o ancestral do jogo de cartas comum, assim como não
é egípcio, nem hebreu, e muito menos de origem atlante. A verdade
é que os ancestrais dos modernos baralhos de Tarô surgiram na
China e seguiram pela Rota da Seda até o mundo islâmico, onde os
baralhos assumiram uma forma muito diferente daquela produzida
na China. O museu Topkapi, em Istambul (Turquia), possui três
baralhos parciais de cartas islâmicas do século XV, denominadas
10
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cartas mamelucas,* em homenagem ao Império Islâmico dominante da época. Esse baralho é composto por quatro naipes numerados de 1 a 10, com três cartas da corte: rei, vice-rei e segundo
vice-rei. Devido à proibição islâmica de representar imagens humanas,
nas cartas da corte são usados símbolos de naipes com um rótulo
que identifica sua classificação.
Durante o século XIV, pouco antes de 1370, comerciantes,
diplomatas e marinheiros trouxeram cartas de baralho para portos
espanhóis e italianos de países islâmicos. Os jogos de cartas espalharam-se rapidamente por toda a Europa e, por muitas décadas,
estiveram associados ao imaginário popular da cultura islâmica.
Eles costumavam ser chamados de cartas “mouras” ou “sarracenas”,
ou denominados com a palavra árabe naip, naibi ou nahip. Na
Europa, os símbolos dos naipes islâmicos foram trocados pelos dos
italianos, renomeados como espadas, bastões (ou paus), xícaras e
moedas. Esses símbolos dos naipes ainda são usados para decks no
estilo do Tarô de Marselha, sendo a base para os símbolos dos naipes nos baralhos estilo Rider-Waite-Smith. As cartas da corte foram

* Segundo a definição encontrada no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, eram
chamados mamelucos os membros de antiga milícia turco-egípcia, originalmente
formada por escravos caucasianos (ou mercenários em outras versões da história)
convertidos ao islamismo, que conquistou grande poder político no Egito. Essa
milícia ocupou o sultanato do século XIII ao XVI e, derrotada por Napoleão em
1798, foi exterminada e dispersa em 1811 por Mehemet-Ali. A etimologia para
mameluco vem de Mamlûk, palavra de origem árabe que significa “calado, submetido”. Para saber mais, consulte “O Tarô Mamlûk – o Baralho Árabe”, uma compilação de Bete Torii, no site Clube do Tarô (disponível em: <http://www.clubedotaro.
com.br/site/h23_15_mamluk.asp>; acesso em: 26 nov. 2019).
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redesenhadas para representar pessoas da realeza, como rei, rainha,
cavaleiro e pajem, ou valete.
A partir do final do século XIII, o baralho foi se popularizando
na Europa até ganhar suas versões primitivas mais conhecidas, produzidas no norte da Itália em meados do século XV e princípio do
século XVI, em cidades como Florença, Milão e na região de Piemonte. Entre os tarôs mais populares destacam-se o Tarô Cary-Yale
(ou Tarô Visconti-Modrone), criado entre 1442 e 1447 por um pintor anônimo para Fillipo Maria Visconti, duque de Milão, e o Tarô
Sola-Busca* – único baralho do século XV que chegou completo
até os dias de hoje –, criado pelo pintor Nicola di Maestro Antonio,
provavelmente em 1490. Todas as cartas desse Tarô trazem ilustrações com personagens, inclusive os Arcanos Menores, assim como
o de Visconti-Sforza, encomendado a artistas da época por Filippo
Maria Visconti e por seu sucessor e genro, Francesco Sforza, que se
tornaria sucessor do ducado de Milão.
Com a chegada das guerras italianas, muitas vezes referidas
como Guerras Habsburgo-Valois – uma longa série de guerras travadas entre 1494 e 1559 na Itália durante o Renascimento –, o uso
e a propagação do Tarô aumentaram, e na França deram origem a
vários conjuntos de cartas, popularmente conhecidos pelo seu
nome genérico: Tarô de Marselha.
– Adilson Silva Ramachandra,
primavera de 2019

* Provável fonte de inspiração, mais que o Tarô de Marselha de Conver, da ilustradora Pamela Colman Smith e do ocultista Arthur Edward Waite, para criar o
famoso Tarô Rider-Waite-Smith em 1909.

12
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Prefácio
O que são as cartas do Tarô? O que as faz diferentes das cartas
comuns? Elas podem, realmente, predizer o futuro? Qualquer pessoa pode aprender a interpretá-las? Estas são apenas algumas das
muitas perguntas que o público leitor costuma formular em relação
ao misterioso sistema divinatório conhecido por Tarô.
Centenas de autores debruçaram-se sobre essa questão, mergulhando na história do Tarô, no seu significado simbólico, em suas
ligações com outras doutrinas ocultas, como a astrologia, a cabala,
a alquimia, a numerologia etc., bem como nas maneiras como é
utilizado para lançar luz sobre o passado, o presente e o futuro. A
pesquisa continua e, nos dias de hoje, tende a aumentar, pois investigadores sérios já podem utilizar também, além de abordagens
tradicionais de caráter esotérico, ferramentas oriundas de estudos
ligados à mitologia, parapsicologia, simbologia e, sobretudo, à psicologia arquetípica estruturada por Carl Gustav Jung e seus seguidores. A verdadeira origem do Tarô é desconhecida, embora existam
muitas suposições a respeito. Costuma-se atribuí-la a fontes egípcias, chinesas ou indianas, e uma teoria muito difundida até hoje,
divulgada em meados do século XIX pelo ocultista francês Gérard
Anaclet Vincent Encausse, mais conhecido como Papus, afirma que

13
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o Tarô foi introduzido na Europa pelos ciganos originários da Ásia
Central. Mas não existe evidência real sobre esse fato.
A primeira prova concreta da existência do Tarô na Europa são
algumas cartas francesas do final do século XIV. Tal fato parece
negar a origem cigana, já que os primeiros nômades dessa etnia só
chegaram à França muito tempo depois. É igualmente difundida a
crença de que essas cartas foram elaboradas por sábios ocultistas
de alguma civilização do passado. Prevendo o início de um ciclo
histórico de decadência moral e espiritual da humanidade, eles
idealizaram um sistema extremamente sintético para preservar, de
forma simbólica, o conteúdo essencial do seu conhecimento esotérico e criaram um conjunto de imagens alegóricas. O raciocínio
deles era claro: os homens entrariam em uma fase de distração das
preocupações espirituais. Desse modo, uma maneira lúdica de olhar
para as questões espirituais poderia ser o meio mais adequado para
preservar e transmitir o verdadeiro conhecimento.
Assim parece ter acontecido. Desde a época em que surgiu e se
popularizou, o Tarô é conhecido principalmente como um sistema
de adivinhação, um passatempo ou uma distração. Mas os ocultistas veem nessas cartas, sobretudo nas 22 que integram os chamados
Arcanos Maiores, algo muito mais importante que uma simples
série de emblemas ou alegorias destinada à distração ou adivinhação. Bem ao contrário, tais cartas encerrariam todo um sistema de
símbolos cujo conjunto constituiria uma verdadeira “chave dos
mistérios”, o segredo da real natureza do homem, do universo e de
Deus. Na aparência, as cartas do Tarô seriam um mero passatempo,
mas sob esse verniz superficial elas constituiriam um extraordinário meio educativo, mostrando a ordem e a edificação do universo.
Colocados em uma ordem conveniente, os Arcanos Maiores
14
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representariam uma “escada simbólica que conduz do céu à terra”.
Porém, como todas as escadas possuem dois sentidos, lendo-as de
baixo para o alto, elas provariam que o homem pode, progressivamente, elevar-se na ordem espiritual. Indo ainda mais além, cada
um dos 22 Arcanos Maiores simbolizaria um degrau, um tipo particular de prova ou experiência que deveria ser obrigatoriamente
vivenciada para que o indivíduo chegasse ao patamar seguinte.
Do mesmo modo que existem muitas versões quanto às origens
do Tarô, também há diversas interpretações sobre o seu real significado. Isso motivou a criação de inúmeras versões gráficas das cartas,
cada uma de autoria de um ocultista diferente, ou grupo de ocultistas, mais ou menos gabaritado. Pela mesma razão, nenhum intérprete do Tarô pode reivindicar a posse da chave definitiva para sua
interpretação. Da mesma forma que acontece com todos os sistemas
esotéricos de conhecimento – como a astrologia, por exemplo –, é
impossível ater-se, de maneira completa, ao significado de cada um
dos Arcanos e do seu conjunto. Tal como as grandes figuras da
mitologia universal, cada Arcano aparece carregado de um simbolismo subjetivo, podendo ser examinado a partir de muitos ângulos e perspectivas, em função do grau ou nível de consciência do
manipulador. Tal fato fez com que, no transcorrer dos séculos, a
interpretação do Tarô sofresse um sem-número de distorções.
Abordagens supersticiosas, voos excessivos da fantasia e especulações de todo tipo contribuíram para a formação de uma singular
moldura, em meio à qual repousa hoje o Tarô. Se por um lado isso
provocou, em pensadores de formação rigidamente racionalista,
vários preconceitos e dúvidas quanto à validade do Tarô como sistema autêntico de conhecimento e autoconhecimento, por outro
lado não conseguiu desfigurar a natureza mais profunda dessas
Prefácio
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cartas. Ao contrário, contribuiu para aumentar sua aura de magia
e mistério, permitindo um mais profundo enraizamento de seus
conceitos nos meios populares.
O Tarô não é um simples sistema divinatório. Mas, mesmo dentro desse aspecto, provavelmente secundário, ele é hoje considerado
um dos mais bem elaborados métodos que integram o vasto campo
da simbolomancia – a adivinhação por meio de símbolos. O sistema
é válido. Tem inegável eficiência prática e resiste perfeitamente à
análise com base em parâmetros teóricos da moderna parapsicologia, que estuda os mecanismos dos processos paracognitivos.
Contudo, o mais importante é que o verdadeiro Tarô é puro
simbolismo: ele fala uma linguagem que emerge da mente coletiva
do homem. Suas cartas apresentam figuras, desenhos, signos e
sinais de significado simbólico, de forma quase sempre universal.
Foi exatamente esse aspecto fundamental que atraiu para o Tarô a
atenção de muitos investigadores sérios, donos de sólido embasamento científico, como Carl Jung. Grande interessado na ciência
dos símbolos, esse médico, psiquiatra e psicoterapeuta sabia que os
significados atribuídos aos símbolos variam no transcurso dos
séculos. Mas essas modificações referem-se, na maioria das vezes, a
meros detalhes. Historicamente, constata-se que, em conjunto, os
valores simbólicos são constantes. Por outro lado, essa questão
supera os limites da história da adivinhação e se relaciona, de
maneira mais geral, à história das religiões e à psicologia dos povos
e indivíduos. A partir do estudo dos símbolos nas distintas crenças
e nos principais mitos e lendas da humanidade, aliado a sua experiência clínica como psicólogo, Jung montou a teoria do inconsciente coletivo.

16
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Segundo essa teoria, tudo acontece como se cada indivíduo deitasse suas raízes psíquicas em um mar de informações compartilhado
por toda a espécie humana. Essa descoberta, que revolucionou a
psicologia moderna, parecia ser já de pleno conhecimento daqueles
que criaram o Tarô. As figuras simbólicas representadas nas cartas
repercutem de tal forma no psiquismo profundo, que a pessoa que
as contempla e sabe refletir sobre elas sente surgir do âmago de si
mesma as respostas desejadas.
Um grande trampolim para mergulhar em profundidade no
inconsciente – eis o Tarô. Em um momento histórico no qual os
processos que estabelecem a ponte consciente-inconsciente aparecem como grande alternativa para subtrair o homem da grande
crise filosófica e psicológica na qual a humanidade se encontra submersa, um sistema como o Tarô merece ser considerado com mais
seriedade, pois é muito mais que uma ferramenta ligada às artes
divinatórias – é um sistema completo de autoconhecimento.
É, portanto, mais que bem-vindo este trabalho do médico e
pesquisador Carlos Godo sobre o Tarô de Marselha. Organizado
com eficácia como texto básico e introdutório, ele certamente será
um ponto de partida para outras obras que abordem os mistérios
mais profundos destas cartas que há séculos ajudam a humanidade
no caminho espiritual.
– Luís Pellegrini,
inverno de 1985

Prefácio
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As Cartas
Popularmente conhecido como “cartas de ler a arte”, “cartas ciganas” etc., o Tarô é um conjunto de 78 cartas representando figuras
humanas, animais, vegetais, objetos e símbolos. Essas cartas, ou
lâminas, como também são conhecidas, contêm um significado
oculto, tanto individualmente quanto em relação umas com as
outras, como veremos mais adiante.
Esse conjunto de 78 cartas se divide em dois grupos. Ao primeiro, denominado Arcanos Maiores, correspondem 22 cartas,
tradicionalmente numeradas de 1 a 21 representadas em algaritmos
romanos aditivos*, mais uma, não numerada ou identificada pelo
número zero. Embora seja raro, alguns jogos não apresentam
o número 13, mas isso por mera superstição. O segundo grupo,

* Algarismos romanos aditivos: no Tarô de Marselha, diferentemente dos algarismos romanos modernos, que são escritos em alguns números subtraindo um
(5 = IV, por exemplo) eles são grafados de forma mais antiga em sequência de
adição (4 = IIII, por exemplo). Com isso, os números vão sempre para a frente, o
que mostra um caminho evolutivo, sem com isso, simbolicamente, dar “um passo
para trás”, grafando os números de forma subtrativa tal como hoje são representados. (N. do E.)

19
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conhecido por Arcanos Menores, ou apenas “os naipes”, contém
56 cartas, subdivididas em quatro grandes subgrupos, os naipes
propriamente ditos: paus, copas, ouros e espadas. Cada naipe
abrange 14 cartas: um rei, uma rainha, um cavaleiro, um valete e
cartas numeradas de 1 (Ás) a 10. As cartas de jogar, que a maioria
conhece, deriva desse segundo grupo do Tarô.
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