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INTRODUÇÃO
As Origens
das Cartas de Tarô
As origens das cartas de Tarô – quem primeiro as idealizou, quando, onde e com que objetivo – permanecem vagas e duvidosas, apesar
dos inumeráveis livros e artigos que tentaram desvendar o mistério
que envolve tais cartas. O encanto permanente pelas cartas de Tarô
é evidenciado não somente por alguns desses escritos bem fundamentados e pesquisados e, às vezes, impressionantemente místicos,
mas também pelo fascínio que exercem sobre os leigos, apesar das
constantes tentativas por parte dos céticos em relegá-las a níveis
inferiores de adivinhação, como a leitura de xícaras de café, bolas
de cristal e outras. Ainda assim, as cartas de Tarô mantiveram a
imaginação dos homens durante, pelo menos, 500 anos e possivelmente muito mais; e, sem dúvida, parece que o interesse continua o
mesmo.
O que faz com que essas figuras continuem a exercer esse mágico encanto, inclusive em indivíduos que se consideram racionais e
sem qualquer tendência em acreditar nos mistérios do ocultismo? A
resposta pode ser, em parte, porque as cartas de Tarô não são “ocultas” – ou seja, elas não são sobrenaturais ou mágicas, no sentido em
que essas palavras são geralmente usadas, e pelo fato de que não
são propriedades exclusivas do iniciado esotérico, mesmo que alguns estudantes pensem que o sejam. Evidências sugerem que, em
meados do século XV – época em que os estudiosos acreditam que
as cartas apareceram pela primeira vez –, elas eram disponíveis a
qualquer pessoa que pudesse adquiri-las e quisesse dedicar-se à sua
compreensão e ao seu uso. Neste livro, a nossa intenção é restaurar
a acessibilidade original desse jogo de cartas para que não seja mais
de domínio exclusivo do estudioso ou do ocultista que deliberadamente mistifica o seu simbolismo.
Em diversas épocas, autores do assunto atribuíram a invenção
das cartas a uma infinidade de fontes. Alguns alegam que a origem se
encontra nos rituais religiosos e nos símbolos dos antigos egípcios;
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outros, nos cultos misteriosos de Mitra durante os primeiros séculos
depois de Cristo. Ainda outros encontram paralelos com as crenças
celtas pagãs ou com os ciclos da poesia romântica do Santo Graal*
que teriam surgido na Europa ocidental, na época medieval. Baseados no que é possível ver e tocar em museus, estudiosos mais sérios
se concentraram nas cartas de Tarô mais antigas, atualmente disponíveis, e acreditam que foram pintadas durante a Renascença. É
claro que, se quisermos basear a nossa exploração das origens do
Tarô em evidência comprovada, os primeiros baralhos de Tarô –
aqueles que incluem tanto os quatro naipes do baralho quanto as
estranhas imagens conhecidas como os Arcanos Maiores – surgiram durante a segunda metade do século XV e foram pintados na
Itália. Existem dois desses baralhos: um deles é conhecido como o
baralho de Carlos VI e o outro, como o baralho de Visconti-Sforza.
Mas a existência desses maravilhosos baralhos de Tarô não fornece
qualquer indício de certeza. Caso sejam, realmente, os primeiros a
ser inventados, essa documentação não revela por que, ainda hoje, –
quando deixamos para trás, há muito tempo, as crenças peculiares e
a visão do mundo da Renascença –, achamos que seus símbolos e
suas imagens têm a inexplicável sensação de um profundo significado. Essas lâminas parecem invocar memórias sutis e alguma associação com o mito, a lenda e o folclore e, apesar da objeção racional,
alguma história ou segredo, que não podem ser totalmente formulados,
nos escapam quando tentamos defini-las de maneira rígida demais.
A Renascença italiana englobou um ressurgimento do clássico
pensamento grego com o seu espírito dinâmico de experimentação,
aventura e empreendimento. Da triste, rígida e melancólica visão do
mundo da Idade Média, o brilhante espírito animista da antiga Grécia
explodiu no mundo ocidental com enorme energia e consequências
incalculáveis. Manuscritos gregos – particularmente as obras de
Platão, os neoplatônicos, os filósofos herméticos de Alexandria e do

*
N.E.: Sugerimos a leitura de Os Mistérios de Mitra, de Franz Cumont. Ver também
A Linhagem do Santo Graal, de Laurence Gardner, ambos Madras Editora.
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Oriente Médio – encontraram o caminho para o Ocidente depois do
saque de Constantinopla pelos turcos em 1453. Esses manuscritos,
que até então não estavam disponíveis na Europa desde que os godos
invadiram Roma, chegaram a Florença em uma época na qual os
governantes da cidade simpatizavam com esses escritos hereges e o
novo espírito rapidamente se espalhou por causa da recente invenção da máquina de imprimir.
Esse movimento hermético neoplatônico desafiou ousadamente
as crenças, que, durante muitos séculos, haviam sido consideradas
sacrossantas, pois se confrontou diretamente com a autoridade da
Igreja, denunciando a obediência cega aos dogmas e encorajando o
desenvolvimento psicológico do indivíduo. A visão era tão pagã quanto
cristã, e imagens dos deuses e deusas antigos começaram a aparecer
na arte da Renascença sendo que, anteriormente, havia unicamente
temas religiosos convencionais. O movimento invadiu primeiro a Europa ocidental, no exato momento em que as mais antigas cartas de
Tarô, das quais temos conhecimento, eram usadas.
É preciso conhecer um pouco dessa nova visão do mundo que o
hermético neoplatonismo adotava para, dessa forma, podermos entender um pouco melhor o significado das cartas do Tarô. Também
poderemos ter uma ideia do motivo pelo qual o Tarô caiu em tanto
descrédito a ponto de suas cartas serem associadas ao próprio trabalho do Demônio. Essencialmente, a nova visão do mundo desafiava a velha ideia medieval de que o homem era uma pobre criatura
pecadora que somente podia conhecer Deus por meio de Sua única
intermediária, a Igreja. “Que grandioso milagre é o homem!” tornouse o grito da reorganização da Renascença, pois, de acordo com a
nova visão, o homem era o maravilhoso cocriador no Cosmos de
Deus.
O movimento hermético neoplatônico acreditava que o ser humano era, na essência, um microcosmo do Universo maior e que, portanto, o autoconhecimento – conhecimento da alma – era o único e
verdadeiro caminho religioso pelo qual era possível reconectar-se com
as origens divinas. É claro que o autoconhecimento foi a primeira
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