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– PREFÁCIO DO EDITOR –

CONHECI ANDRÉ MANTOVANNI no início deste século, por volta de 
2002, em uma Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Lem-
bro-me de vê-lo de relance, no estande de uma editora, dando 
autógrafos aos seus leitores. O que me impressionou foi que aquele 
autor, que tinha 22 anos na época, escrevia sobre esoterismo, algo 
que, até aquele momento, era raro para pessoas tão jovens.

Em 2008, quando eu já atuava no mercado editorial havia 
cinco anos, a primeira edição deste livro foi lançada com o nome 
de Tarô Cigano, uma obra singular por trazer novas referências e 
significados em algumas cartas, tal como o autor mencionará de 
forma pormenorizada na nova Introdução, escrita especialmente 
para esta edição, que foi totalmente atualizada com novos textos, 
novo tratamento gráfico da arte do conjunto de cartas, além de 
ter ganhado uma diagramação mais moderna. Em suma, um 
novo livro, muito diferente das edições anteriores, mas que traz, 
em essência, os ensinamentos que o tornaram uma das pedras 
fundamentais para o estudo e o desenvolvimento do Baralho 
Cigano da Escola Brasileira, da qual André Mantovanni é um dos 
fundadores, por suas contribuições sobre história, teoria e prática 
contidas nesta obra. 

Além do projeto gráfico inteiramente repaginado, o livro vem 
agora acondicionado em uma caixa rígida, de padrão internacional 
de qualidade, editado em capa dura, totalmente colorido e ilustrado, 
acompanhado de um conjunto de 36 cartas impressas em cartão de 
alta gramatura, conferindo-lhe mais durabilidade e resistência à 
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ação do tempo. Com relação às cartas, houve muitas modificações 
para que este baralho se tornasse o mais exclusivo possível em ter-
mos gráficos em comparação a qualquer outro, com adaptação das 
ilustrações originais de Cristina Martoni feita pelo designer gráfico 
Lucas Campos. 

Responsável também pela exímia restauração do Tarô de Marselha
da Editora Pensamento, o designer deu às cartas do Baralho Cigano
de André Mantovanni versos tarotados – com lindas formas florais 
em estilo art nouveau –, trabalhados dessa maneira para estimular 
um processo de concentração maior e por se tratar de um padrão 
artístico abstrato, tornando assim a experiência do consulente des-
provida de qualquer ruído mental durante a tiragem. O tratamento 
das imagens remete à arte gráfica clássica, como era utilizada nos 
conjuntos de cartas do final do século XIX, no intuito de que quem 
for utilizá-lo tenha essa referência ligada à tradição de baralhos an-
tigos e ao imaginário popular das ciganas, videntes e cartomantes, 
que tiravam a sorte em tendas de feiras de variedades naquela época. 

A forma como o autor se expressa na nova Introdução, e também 
nos Capítulos 1 e 2 – com relação às origens míticas e históricas do 
Baralho Cigano, assim como suas primeiras aparições no Brasil, 
ainda no século XIX –, é um primor que merece destaque, por sua 
pesquisa histórica bem-feita e menção a dados importantes sobre 
outros baralhos que existiam na época, precursores do baralho co-
nhecido no Ocidente como Petit Lenormand. No texto, Mantovanni 
nos conduz por uma verdadeira viagem no tempo, apresentando as 
múltiplas origens desse jogo, e de que forma seu uso como oráculo 
foi se tornando popular ao longo das eras, em meio a pessoas de 
todas as classes e culturas, inclusive entre o próprio povo cigano.
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Como sabemos, esse povo foi muito perseguido desde o mo-
mento em que sua diáspora teve início há 1500 anos, no Noroeste 
da Índia, perseguição que continuou durante a Santa Inquisição, 
perpetrada pela Igreja Católica, e no período do regime nazista na 
Alemanha, que os confinou e matou aos milhares, por conta de uma 
das crenças raciais mais absurdas do sinistro regime totalitário 
comandado por Adolf Hitler: os ciganos (para os nazistas) eram 
considerados impuros, não mais que “arianos degenerados”, os 
quais não haviam preservado sua herança racial superior, e por esse 
motivo deveriam morrer para purificar a raça ariana de mestiços e 
grupos étnicos considerados por eles como seres inferiores.

No Brasil, durante o período colonial, não foi diferente. Há da-
dos um tanto limitados, dos séculos XVI e XVII, sobre a presença 
desse povo em nosso país, embora seja de conhecimento de alguns 
pesquisadores a existência de documentos relativos às políticas 
anticiganas criadas pela Corte Portuguesa.

Segundo o pesquisador Rodrigo Corrêa Teixeira, autor da obra 
História dos Ciganos no Brasil, editada pelo Núcleo de Estudos Ciga-
nos de Recife:

[...] essa documentação referente ao Brasil torna-se menos escassa 
somente a partir do século XVIII. Isto porque, a partir do reinado 
de Dom João V, que durou de 1706 a 1750, a perseguição aos ciganos 
portugueses se acentuou, e dezenas [...] foram degredados para  
suas colônias ultramarinas, inclusive para o Brasil. No entanto, 
é bastante difícil, praticamente impossível, determinar quantos 
ciganos vieram para o Brasil até 1822.
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Por volta da segunda metade da década de 1850, os ciganos já 
tinham presença bem marcante no Brasil imperial. E, tal como o 
autor demonstra no Capítulo 2, assim que as primeiras cópias do 
baralho Petit Lenormand chegaram ao país, no mesmo período, os 
ciganos logo se identificaram com ele. De lá para cá, houve um 
longo percurso para entender o simbolismo do baralho de Mada-
me Lenormand, porque não havia manuais que explicassem seu 
simbolismo, o que acabou por criar uma interpretação totalmente 
diversa da versão europeia, gerando, ao longo das décadas, estu-
dos que dariam origem à Escola Brasileira, à qual pertence este 
conjunto de cartas e seu manual, que agora ganha este cuidadoso 
– e merecido – projeto gráfico especial e luxuoso, à altura de uma 
obra tão influente quanto importante para os estudos do Baralho 
Cigano no Brasil. 

Uma obra única, que resgata a sabedoria do Baralho Cigano da 
Escola Brasileira e traz um visual tanto clássico como retrô/vintage, 
para que os leitores e estudiosos do assunto entrem em contato com 
a sabedoria ancestral gravada na memória e no imaginário popular 
das cartas, e com seu significado em nosso país.

Boa leitura.

ADILSON SILVA RAMACHANDRA, inverno de 2020
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INTRODUÇÃO

uando voltamos nossos olhos para os povos do passado, 
que possuíam uma vida repleta da noção do sagrado e cul-
tivavam no coração a busca pela sabedoria, notamos uma 

figura peculiar que parecia se fazer presente a todos eles. 
Mesmo separados pelo tempo e pelo espaço, desenvolvendo-se 

em culturas completamente distintas, os povos antigos comparti-
lhavam um elemento fundamental no seio de sua sociedade: alguns 
o chamavam de xamã; outros, de sacerdote ou sacerdotisa; outros 
ainda o conheciam como adivinho, curandeiro, intérprete de sonhos, 
sábio, conselheiro, profeta, vidente, ou mesmo um rei ou rainha 
destinado a governar e conduzir seu povo. Sibilas, pitonisas, volvas 
– são diversos os nomes pelos quais essa figura se fazia conhecer. 

Fosse qual fosse o título atribuído a esse elemento fundamental, 
ele carregava uma marca que o diferenciava dos demais: a capaci-
dade de cruzar o véu do dimensional/temporal que existe entre os 
mundos, para cumprir o papel de estabelecer comunicação entre 
os seres humanos e as forças superiores.
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Uma das principais funções pelas quais se tornava conhecido 
e admirado era sua capacidade de prever o futuro e adivinhar os 
acontecimentos vindouros. Mas essa é uma visão muito superficial 
do sagrado ofício que desempenhava. 

Essa misteriosa figura era a guardiã da sabedoria de seu povo, 
sempre buscada pelos membros aflitos, que precisavam de cura 
e aconselhamento para os males que afligiam o corpo e a alma. 
Como um viajante entre mundos, esse mensageiro mercurial era 
um agente de equilíbrio, muitas vezes o único capaz de restituir 
a integridade e o equilíbrio da vida. 

Ocupar essa posição era uma das mais sagradas atribuições 
que alguém poderia receber, e não raro o destino de toda uma 
nação era determinado segundo suas palavras.

Muitos foram os instrumentos utilizados por esse importante 
mensageiro: o movimento dos astros, as formas e figuras forma-
das pela borra de café, as imagens que surgem dentro de uma 
bola de cristal, a sabedoria e o simbolismo dos números ou dos 
sonhos, e talvez a mais conhecida dos tempos atuais: as cartas de 
adivinhação, cujos estudo e prática são chamados de cartoman-
cia. Os baralhos e tipos de carta usados para se comunicar com 
os planos sutis foram inúmeros no decorrer da história, tendo a 
função de não apenas transmitir mensagens e acontecimentos 
do futuro, mas também desvelar a riqueza e complexidade da 
própria humanidade. 

Há um engano quando se pensa que um oraculista olha para fora 
– seus métodos o ensinam a olhar profundamente para dentro, em 
direção à própria alma, para, com base nessa visão, compreender 
o passado, o presente e o futuro. 



19INTRODUÇÃO

O trabalho divinatório não nos permite apenas vislumbrar o que 
vai acontecer, mas nos ajuda especialmente a entender o como ou o 
porquê – e é esse o verdadeiro conhecimento capaz de transformar 
para sempre nossa vida e história, pois, ao ganharmos consciência 
do rumo que estamos tomando, podemos ser agraciados também 
com a chance de permanecer ou alterar o sentido da caminhada, 
ou seja, o trabalho divinatório mostra as melhores possibilidades; 
nunca caminhos pautados na irreal imobilidade das coisas. No 
universo, assim acima como embaixo, tudo é movimento e existe 
como probabilidade.

Hoje os tempos são outros; a sociedade mudou. Mas, ainda assim, 
pelo mundo afora, há pessoas que se voltam aos oraculistas, herdei-
ros dessa tão antiga função espiritual, para buscar esclarecimento 
e aconselhamento. E, entre os métodos populares para o trabalho 
oracular de nossa época, as cartas ainda ocupam papel de destaque, 
porque sua linguagem simbólica tem o poder de falar diretamente 
com o nosso espírito. 

O Brasil, terra marcada por um povo de fé, que reúne manifes-
tações espirituais das mais diversas, foi o lugar consagrado para 
um dos baralhos de adivinhação, o Baralho Cigano, encontrar o 
solo mais fértil a fim de se enraizar e dar novos frutos. 

As raízes desse oráculo vêm da Europa, mas foi aqui, em terras 
brasileiras, que ele encontrou uma cultura repleta de riquezas 
singulares, prontas para acolhê-lo e nutri-lo, celebrando-se assim 
um casamento sagrado que viria a presentear o mundo com o 
nascimento de uma nova abordagem oracular. Essa nova meto-
dologia de uso do Baralho Cigano, que, apesar de ainda preservar 
suas características essenciais europeias, tem elementos únicos e 
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próprios de nosso país, passou a ser conhecida como Escola Bra-
sileira do Baralho Cigano. É sob essa óptica que vamos estudar 
e refletir sobre esse oráculo tão especial nas próximas páginas.

A reorganização deste livro, penso eu, tem também a própria 
história. Eu o escrevi entre os anos 2000 e 2001, e precisei de bas-
tante tempo até encontrar um artista que captasse o espírito da 
obra e desenhasse cada uma das cartas que comporiam o Baralho 
deste livro, seguindo minhas intuições e inspirações. 

O jogo das 36 imagens deste Baralho já existia em minha mente 
antes mesmo de saber quem iria concebê-lo. Mas a vida, sempre 
muito sábia, nos surpreende, e anos depois encontrei uma aluna 
de Baralho Cigano muito especial. 

Conheci Cristina Martoni em 2007, e em 2008 concluímos as 
36 cartas deste Baralho, todas pintadas à mão detalhadamente por 
essa grande artista plástica e estudiosa do esoterismo.

A primeira publicação do livro aconteceu em 2008, e desde o 
início ele foi muito bem recebido pelo público brasileiro. Seu título 
original era Tarô Cigano. Enquanto na Europa esse oráculo se tornou 
popular e consagrado pelo nome Petit Lenormand, ao recebê-lo em 
sua cultura, o Brasil o acolheu pelo nome de Tarô Cigano, com o 
qual se popularizou em nosso país. Já na época estávamos cientes 
de que, na verdade, não se tratava de um Tarô, afinal, todo Tarô 
tem a mesma estrutura: 78 cartas, sendo 22 delas correspondentes 
aos Arcanos Maiores e 56, aos Arcanos Menores. 

O Baralho Cigano é um oráculo completamente distinto, com 
características singulares, tendo uma estrutura diferenciada e uma 
riqueza simbólica que fazem dele um oráculo único. O nome Tarô 
Cigano era, além de uma tendência da época, mais um uso alegórico 
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da palavra “tarô” como um caminho de sabedoria transmitido por 
meio das cartas, uma rota de autoconhecimento.

Apesar de este livro ainda preservar o mesmo espírito essencial de 
sua primeira edição, ele traz diversos aprimoramentos e mudanças, 
a começar pelo próprio título, no qual abdicamos do nome “Tarô 
Cigano” em preferência de Baralho Cigano – Tradição, Teoria e Prática. 
A mudança do título acompanha a evolução natural desse oráculo 
em nosso país, celebrando o Baralho Cigano da Escola Brasileira 
como um sistema divinatório autônomo e pleno em si mesmo.

Esta obra foi publicada por três diferentes editoras, tendo várias 
edições e reedições de grande sucesso, além de ter sido publicada 
em espanhol, na Europa em 2018. 

Agora, o Baralho Cigano chega à Editora Pensamento, ganhando 
muito mais que apenas uma nova edição gráfica. Ele agrega tam-
bém um aprimoramento que reflete o amadurecimento da obra 
em relação ao entrelace de nossa cultura com o Baralho Cigano, e 
ainda ao aprofundamento de minhas ideias e estudos.

Todos os textos que compõem este livro foram revisados – a 
maioria deles reescrita e ampliada –, para refletir uma compreensão 
naturalmente mais desenvolvida e embasada. 

Em 2000, enquanto esta obra era escrita, as referências bi-
bliográficas sobre o assunto eram escassas, pouco se sabendo a 
respeito da história do Baralho Cigano. Hoje, passados vinte anos, 
quando temos acesso a tantas novas obras, informações e estu-
dos sobre o tema, muitas descobertas foram feitas, reescrevendo 
e atualizando assim a história deste oráculo. Você encontrará 
essas atualizações nesta nova edição, que conta com referências 
bibliográficas totalmente revistas e ampliadas.



22 BARALHO CIGANO * ANDRÉ MANTOVANNI

Este livro também traz um capítulo inédito, que trata unica-
mente da Mandala Astrológica dos povos ciganos. Exploram-se nele 
as características de cada um dos signos do Zodíaco, ocasião em que 
nos debruçamos sobre esse método de leitura. 

Além disso, esta nova edição, como já comentado, possui um 
novo tratamento gráfico, bem como refinamento na iconografia das 
cartas O Cavaleiro, Os Ventos, A Serpente, O Chicote, Os Pássaros, 
A Criança e A Montanha – mudanças cuja necessidade eu e Cristina 
Martoni já sentíamos havia algum tempo, mas que estavam à espera 
do momento ideal.

Comemorando vinte anos desde que foi escrito, Baralho Cigano – 
Tradição, Teoria e Prática, publicado agora pela Editora Pensamento, 
chega como um presente carinhoso aos leitores que sentem no coração 
um chamado especial para desvendar os mistérios do Baralho Cigano. 

Todo o empenho direcionado na concretização deste projeto está 
agora em suas mãos.

No Capítulo 1, viajaremos no tempo para explorar as origens das 
cartas do Baralho Cigano em um jogo de tabuleiro alemão. Também 
visitaremos a nobreza da França a fim de conhecer uma mulher intri-
gante e peculiar para, enfim, entender um pouco mais sobre a história 
do povo cigano e sua relação com esse sistema oracular. Seguindo 
a trajetória do Baralho Cigano, chegaremos às terras brasileiras no 
Capítulo 2 para entender como nosso país recebeu esse oráculo, 
integrando-o com rapidez a sua cultura. Entenderemos ainda como 
o Brasil também se tornou o país onde o Baralho Cigano ganhou 
mais popularidade e interesse, e como esse movimento deu origem 
ao desenvolvimento de um novo sistema de leitura e interpretação, 
com características únicas. 
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No Capítulo 3, vamos decodificar a linguagem que compõe as 
cartas do Baralho Cigano, analisando cada elemento de sua estrutura 
de acordo com a iconografia tipicamente brasileira. Entenderemos 
os significados de cores, números, símbolos e outras representações 
contidos no Baralho. 

Seguindo para o Capítulo 4, observaremos com atenção cada 
uma das cartas, explorando seus significados divinatórios, a fim 
de podermos desvendar as mensagens expressas em cada uma 
delas. Este capítulo é essencial para que você possa conhecer mais 
profundamente o Baralho Cigano e criar familiaridade com as 
lâminas e seu significado. 

No Capítulo 5, você aprenderá alguns métodos de tiragem que 
poderão ser usados nas consultas ao Baralho Cigano, a fim de 
selecionar o melhor deles para fazer suas perguntas ao oráculo e 
interpretá-las para si mesmo ou para os outros.

No Capítulo 6, nos dedicaremos a estudar a Astrologia cigana 
e as características de personalidade de cada um dos 12 signos, 
bem como um último método de tiragem: a Mandala Astrológica 
baseada na simbologia dos povos ciganos. 

Já no Capítulo 7, você aprenderá a consagrar seu Baralho Cigano 
e compreender a importância desse ritual. 

No Capítulo 8, encontrará as informações necessárias para 
iniciar, conduzir e encerrar uma consulta, reunindo assim todas 
as informações dos capítulos anteriores e colocando-as em prática. 

Finalizaremos nossa jornada no Capítulo 9, explorando dúvidas 
frequentes relacionadas a tiragens e o verdadeiro significado de se 
tornar um oraculista.
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Apesar de hoje os povos ciganos se encontrarem em diferentes 
partes do mundo, eles ficaram conhecidos na história como peregri-
nadores e viajantes que, ao longo de sua migração, tiveram contato 
com diferentes conhecimentos a respeito do sagrado. Seguindo seu 
exemplo, faremos nesta obra uma viagem pelo tempo, seguindo por 
uma senda que buscará as origens do Baralho Cigano, até alcançar 
sua importância e utilidade nos tempos atuais. 

Que você possa aproveitar cada etapa dessa jornada, entrando 
em contato com a herança histórica e espiritual desta ferramenta 
oracular tão importante. 

Se você chegou até aqui, significa que seu coração ouviu o cha-
mado ancestral para desvendar os mistérios do Baralho Cigano e 
ser capaz de despertar o mensageiro dessa sabedoria para a huma-
nidade. Trata-se de um potencial que aguarda, em cada um de nós, 
para se desenvolver e iluminar nossa vida. 

Que este livro possa nutri-lo, instigá-lo e conduzi-lo por essa 
grande jornada de beleza e autoconhecimento. 


