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À minha mãe, Marie-Claude, pela incrível luta travada contra a
esclerose múltipla há mais de quarenta anos.
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AO LONGO DO TEMPO...

A origem do Tarô de Marselha sempre intrigou tanto os praticantes
das artes divinatórias quanto os historiadores. Esse extraordinário
baralho de tarô com motivos medievais conseguiu atravessar os séculos, as civilizações e as culturas sem nunca perder sua identidade nem
sua mensagem original. Apresentado em inúmeras versões, mais ou
menos coloridas ao longo de sua história, ainda hoje o Tarô de Marselha é uma ferramenta divinatória única em seu gênero. Enquanto sua
iconografia medieval varia sensivelmente segundo as influências culturais, as imagens alegóricas às quais ele se refere encerram a mesma
simbologia universal. Se é de conhecimento público que o Tarô de
Marselha continua atual, o que dizer de seu “big bang”?
Embora sua trajetória histórica ainda cause polêmica entre os pesquisadores e ninguém saiba datar com precisão sua origem, há evidências que permitem descobrir várias pistas confiáveis. Supõe-se que
o Tarô nasceu com o advento da impressão no século XV e, sobretudo,
com o desenvolvimento da xilogravura. Segundo os historiadores, teria
surgido há cerca de quinhentos anos e, portanto, em teoria, remontaria à época do Renascimento. Embora os baralhos de tarô europeus
tenham se inspirado nas cartas dos mamelucos islâmicos, das quais
seriam primos distantes, o Tarô teria aparecido, de fato, na Lombardia
do século XV, por volta de 1420, antes de ultrapassar a fronteira
9
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francesa no século XVI, na região de Lyon. A iconografia do Tarô de
Marselha, que teria sido elaborada pelos criadores de iluminuras da
Idade Média, remete ao célebre Tarô de Visconti, que na época era
utilizado pela nobreza no norte da Itália. A numeração romana não
deixa dúvidas a respeito de suas origens italianas.
Para dizer a verdade, o Tarô dito “de Marselha” foi revelado por
Nicolas Conver em 1760, na cidade de mesmo nome. Na época, os
fabricantes de baralhos comuns o imprimiam no papelão de que dispunham. Por certo havia representações grosseiras, mas em tudo fiéis
à sua versão atual. Também foi nessa mesma época que o Tarô se desviou de sua principal função para ser utilizado exclusivamente para fins
divinatórios. Entrava-se, então, na era da taromancia. Ainda hoje, a ideia
segundo a qual o Tarô de Marselha seria monopólio dessa cidade é
reconhecida entre alguns usuários aguerridos. Embora muito provavelmente a origem do tarô remonte a tempos imemoriais, bem mais distantes do que imaginamos, o mais antigo baralho de tarô francês,
conservado na atualidade, é o de Catelin Geoffroy, surgido em 1557.

10
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INTRODUÇÃO

Os 22 arcanos maiores formam a espinha dorsal do Tarô de Marselha;
cada arcano é parte integrante de seu DNA. Tal como o alfabeto que
nos convém dominar para falarmos corretamente, cabe a quem quer
aprender o Tarô de Marselha começar a decifrar suas 22 preciosidades
para poder ter acesso às mensagens ancestrais, contidas nesse magnífico suporte divinatório.
Para facilitar a assimilação desses 22 arcanos pelo neófito, tomei
o cuidado de traçar seus perfis em forma de fichas de dados. Nessa
ocasião, estudo em particular seus universos profissionais, suas contas
bancárias, seus amores e sua saúde, retomando as palavras-chave ao
final de cada tópico.
Encorajo o aprendiz a iniciar o estudo dos arcanos maiores na
ordem que lhe convier, em função de suas necessidades e afinidades.
É inútil querer decorar todos; somente a prática constante das tiragens
permitirá dominá-los. De fato, se por um lado me parece fundamental
poder decodificar os segredos subjacentes a cada lâmina, por outro,
apenas a alquimia dos 22 arcanos maiores em contato uns com os
outros permite revelar toda a riqueza divinatória dessa bela ferramenta
que é o Tarô de Marselha.
Graças à experiência obtida por meio de minhas consultas particulares e ao retorno de experiências oriundas de oficinas que realizo
11
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em Paris, logo percebi que o sucesso de uma boa interpretação repousa
principalmente no visual. De fato, a contemplação das lâminas de tarô
ativa nosso subconsciente e desencadeia o fenômeno da clarividência.
Percorra as tiragens de tarô com o olhar e deixe sua percepção e sua
intuição tomarem a palavra. Por mais simplista que isso possa parecer,
eu diria que, para ver, basta olhar e observar... Ler o tarô é como ler uma
história em quadrinhos; a trama da história se tece à medida que você
avança na leitura. Cada arcano vive, existe e exprime sua quintessência
por meio de seu grafismo. As imagens alegóricas, pintadas nas lâminas
de tarô, retraçam as cenas da vida cotidiana; simbolizam as desventuras e as felicidades que se sucedem na vida de todo ser humano.
Admire o Tarô como você o faria diante do quadro de um mestre
da pintura. Reserve um tempo para deixar-se impregnar pelas imagens... Talvez o filme de sua vida passe diante de seus olhos!
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O MAGO

FICHA DE DADOS
IMAGEM. Representado por um jovem louro, com um largo chapéu em

forma de oito, o Mago apresenta-se em pé, com uma vareta na mão,
diante de uma mesa contendo múltiplos objetos (uma faca, dados, um
alforje, moedas...). A cena se passa em ambiente externo, conforme
sugere a vegetação circundante.
PERFIL. Símbolo de frescor e juventude, o Mago encarna o nascimento,

a origem das coisas. Ora é o recém-nascido que descobre o mundo no
qual acaba de cair de paraquedas, ora o jovem que se inicia na vida e

15
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cujas possibilidades são infinitas (em referência ao chapéu que reproduz a lemniscata, símbolo do infinito na matemática). Esse jovem personagem de mãos hábeis terá de utilizar todas as ferramentas à sua
disposição para construir seu futuro.
Portanto, nosso Mago materializa um recomeço na vida; costuma
encarnar um jovem que possui várias cartas na manga. Segundo os
tarôs, muitas vezes nosso Mago mudou de identidade ao longo dos
séculos. Assim, teria sido chamado de “Mago” ou “Feiticeiro”, sem distinção, por terem-lhe atribuído os talentos de mágico e ilusionista.
FORÇAS. Sua juventude, seu dinamismo, seu arrebatamento, seu espírito

de iniciativa, sua necessidade de ação, sua versatilidade, sua habilidade,
sua agilidade, sua astúcia.
FRAQUEZAS. Sua credulidade, sua falsidade, sua imaturidade, sua inexpe-

riência, sua juventude.
IDADE. Dependendo do contexto, o Mago representa um bebê, uma

criança pequena (de 0 a 4 anos, no máximo) ou até mesmo um adolescente. Costuma ser o último dos irmãos. Como regra geral, encarna
um jovem de 20 a 30 anos no máximo.
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. 1. Esse algarismo simboliza o início, a inicia-

ção, o começo de todo empreendimento, de todo edifício material e
imaterial. O “1” é o único número que permanece indivisível; é a unidade
absoluta.

UNIVERSO PROFISSIONAL
Como regra geral, o Mago vaticina um recomeço ou uma retomada
de atividade. Vetor de renovação, materializa o lançamento de um projeto, a criação de uma startup, o começo de um novo trabalho. Sua

16
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presença em uma tiragem prenuncia quase sistematicamente o início
de uma atividade ou o retorno ao emprego. O Mago faz a apologia
do trabalho como valor; é animado por um dinamismo contagioso e
possui esse espírito de iniciativa tão caro aos jovens empreendedores.
Também simboliza os estágios práticos e as orientações acadêmicas
de toda espécie. Além disso, representa todos os empregos de jovens
e os contratos de aprendizagem. Em contrapartida, pode ser prejudicado por sua falta de conhecimento e experiência, bem como por sua
lendária impaciência, parâmetros que lhe conviria integrar à evolução
de sua carreira.
Sem nenhuma dúvida, o Mago é um dos personagens mais versáteis do Tarô de Marselha. O grafismo da carta sugere de imediato
as profissões manuais, como a dos artesãos e dos técnicos... O Mago,
que exibe várias mercadorias sobre a mesa à sua frente, lembra os
feirantes; portanto, costuma assumir o papel do comerciante, do
vendedor ambulante etc. Tradicionalmente, encarna um jogador, é
o bufão do rei. Com frequência é visto como um mágico, um ilusionista que faz truques de prestidigitação (em referência aos dados
sobre a mesa e à vareta que tem na mão). Também representa os
artistas e os criadores de todos os gêneros, a exemplo dos escritores (especialmente perto da Papisa). Por fim, a mesa evoca com nitidez as profissões relativas à alimentação, como a dos cozinheiros,
sommeliers, garçons...
Bem aspectado. Novo emprego; missão benéfica; startup; empreende-

dor individual; aprendizagem; estágio positivo; início promissor; retomada de atividade; período de teste bem-sucedido.
Mal aspectado. Projeto imaturo ou malconduzido; problema com um

funcionário jovem; experiência ruim em estágio; prejuízo por falta de
conhecimento ou de experiência; temperamento colérico.
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