
Palavras-Chave:
➜Tarô

➜Tipologia
➜Jung

➜Psicologia
➜Rótulos

A Tipologia 
Junguiana
na Arte
do Tarô

O Mágico - Tarô de Marselha
<https://queenoftarot.com/tarot_cards/144>
Acesso em 31.dez.2016

O Tarô pode ser utilizado por qualquer pessoa como instrumento de 
autoconhecimento, e por isso, cabe o olhar da psicologia sobre o seus 
estudos e a influência em quem o lê. Esse artigo se destina a apresen-
tar como utilizar a tipologia junguiana para compreender melhor os 
personagens da Corte do Tarô, e sua atuação enquanto personas do 
nosso dia a dia. 

Gisele Cristina Laranjeira <giselecl@yahoo.com.br>
■ Psicóloga Clínica 
■ Psicóloga Social na Prefeitura Municipal de Guarulhos / SP
■ Pós-graduanda em Psicoterapia Junguiana na UNIP



66 – Hermes21

TiPoLoGia: RóTuLos, esTeReóTiPos e a CiênCia
Conhecer uma pessoa significa adquirir informações básicas, inicialmente 

simples, mas que possuem grande influência na imagem a ser formada sobre o 
indivíduo: nome, idade, no que estuda, onde mora, signo, religião, banda favori-
ta. Dependendo de cada resposta, há uma pré-disposição em avaliar essa pessoa 
em determinados padrões sociais. Com base no senso comum, por exemplo, 
associa-se que todo engenheiro é alguém com pensamento mais prático; que 
se alguém é de Peixes, com certeza é uma pessoa "avoada"; e se um sujeito tem 
gosto por música erudita, é melhor pensar duas vezes antes de convidá-lo para 
um evento onde se toca samba, já antecipando que um tipo de gosto anula 
o outro. O senso comum dita o comportamento mais “comum” de quem tem 
essas ou aquelas características. E assim, cada grupo social risca linhas grossas 
e bastante definidas que unem um determinado perfil humano a uma única e 
bastante simplória forma de se comportar. Em outras palavras, esse consenso 
social minimiza o que deve e merece ser complexo: o comportamento humano.

E por que isso acontece, afinal? Segundo Zacharias (2006, p. 25-34) "criar 
categorias para lidar com eventos é um aspecto fundamental da construção da 
consciência" e existe desde tempos remotos. Para o autor essa categorização que 
se iniciou no reconhecimento dos elementos e eventos da natureza, derivou-se 
na necessidade do homem primitivo em reconhecer plantas e animais através 
da descrição geral de suas características. Assim qualquer indivíduo previamente 
instruído, ao ver um animal de quatro patas, pelugem amarela e grande juba, 
saberia se tratar de um leão, um animal selvagem e de grande força física. Não 
teria esse indivíduo que passar por uma experiência de alto risco com o animal 
para saber de sua ferocidade; ele já saberia antes que é perigoso entrar em 
contato direto com um leão. Isso se trata de preservação da vida, da espécie. 

Mas com o tempo, a humanidade passou a fazer classificações de si mesma, 
também em busca da autopreservação. Primeiro de forma coletiva, entre grupos: 
raça, localidade, religião ou grupo social. Mais tarde, naturalmente foi a vez de clas-
sificar os indivíduos. Enquanto alguns usavam classificações baseadas na astro-
logia ou data de nascimento (como o horóscopo caldeu, que trouxe os 12 signos 
do zodíaco), outros filósofos, médicos e cientistas buscavam classificações com 
bases fisiológicas, como Galeno, La Bruyère e Kretschmer, entre outros. De fato, 
muitas dessas classificações nos influenciam até hoje, direta ou indiretamente.

Da mesma forma que é necessário reconhecer a diferença entre um leão 
selvagem e um gato doméstico, o ser humano estabelece, nas relações sociais, 
a necessidade de compreender quem é um risco à sua própria saúde psíquica e 
emocional. Afinal, o outro em si é um evento desconhecido, que pode ser tanto 
agradável quanto extremamente perigoso. Por isso, ainda se repete a velha 
receita que busca as respostas no senso comum, usamos as experiências que nos 
antecedem como guia de como lidar com o outro. Mas, quando é que cruzamos 
a linha da validação do bom senso para a típica mania de rotular sem conhecer, 
de estabelecer pré-conceitos? Autores como Jung, Zacharias e Stein concordam 
que, embora a ciência tipológica aborde um padrão de comportamento, deve-
mos enxergá-lo como um molde de possibilidades. Essa moldura, no entanto, 
será preenchida com a personalidade, a história de vida e todos os demais 
aspectos subjetivos do indivíduo. Por isso, a tipologia é apenas um caminho para 
compreensão, mas não o quadro completo.

Parece difícil desapegar-se dos conceitos gerais, de tudo que é ensinado 
pelo apelo coletivo. Jung (2013, p. 9) afirma que "quanto mais retrocedemos 
na história, tanto mais veremos a personalidade desaparecendo sob o manto 
da coletividade". O que antes era senso comum, hoje pode ser observado como 
rótulos que desqualificam e objetam o indivíduo, em seu papel singular de si 
mesmo. Cabe-nos refletir que o grande movimento da nossa geração talvez seja 
exatamente o desvencilhar desses velhos padrões, não apenas de comportamen-
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to, mas da forma como pensamos sobre comportamentos.

o TaRô, a PeRsona e a sinCRoniCidade
Segundo Zacharias (2006, p. 157) "a psique é dinâmica e o resultado de 

qualquer indicador de tipos deve ser compreendido como um indicador que 
facilite a compreensão do fenômeno humano do ponto de vista geral". Toda 
e qualquer tipologia serve como um mapa para compreender determinadas 
ações diante de outros conjuntos comportamentais e de personalidade, mas não 
limitando a pessoa em um rótulo pré-concebido. Por exemplo, mesmo que um 
indivíduo possua a tendência ao pensamento mais racional e lógico, seria uma 
enorme ignorância supor que lhe falte total empatia ou sentimentos; uma coisa 
não exclui a outra. Sua tipologia sugere um caráter predominante de compor-
tamento, porém jamais exclusivo dentro da psique. Nós temos todas as funções 
comportamentais dentro de nós, e no decorrer da vida nosso ego vai escolhendo 
as ferramentas que lhe são mais adequadas para se adaptar às exigências do 
mundo e de si mesmo.

Quando se trata de adaptação no meio social, é imprescindível que seja abor-
dado outro aspecto do comportamento, aquilo que Jung chamou de persona. 
São representações dos diversos papéis que desempenhamos em nossas relações 
com o mundo externo e a sociedade. Von Franz (1985, p. 30) aponta que nos 
sonhos e nos contos a persona aparece nas vestes dos personagens, "pois vesti-
mos a verdade crua de nossa personalidade e mostramos ao mundo exterior uma 
fachada mais decente e agradável do que realmente somos." Portanto, a persona 
nos cabe como um meio de adaptação ao mundo externo e de nos integrarmos 
às suas exigências.

E o que isso tem a ver com o Tarô? O Tarô, como ferramenta de autoconhe-
cimento, pode nos apresentar quais personas estão atuando naquele momento, 
naquela situação.

A arte do Tarô é antiga, baseada na casualidade de que a carta ou conjunto 
de cartas que você tira, embaralhadas entre um número específico de cartas 
semelhantes, representará a situação atual que você está enfrentando, suas cau-
sas, seus desmembramentos e, até mesmo, uma projeção futura dos caminhos 
dispostos. Muito se discute se o Tarô é ou não uma arte adivinhatória, o que não 
é o objetivo desse estudo. Este trabalho reconhece o Tarô enquanto instrumento 
que se utiliza do fenômeno da sincronicidade e é, portanto, capaz de trazer à 
consciência uma simbologia latente na atividade psíquica.

Stein (2006, p. 177) explica que "a sincronicidade fala da profunda e oculta 
ordem e unidade entre tudo o que existe". O que no senso comum é chamado de 
acaso ou coincidência, para Jung e outros estudiosos metafísicos é na verdade 
uma série de eventos que se desencadeiam através de uma teia que não pode 
ser explicada pela lógica humana, mas é percebida pelo valor significativo de 
suas relações. 

O princípio filosófico em que baseio minha concepção das leis naturais é o da 
causalidade. Se o nexo entre causa e efeito é apenas estatisticamente válido 
e relativamente verdadeiro, o princípio da causalidade, em última análise, 
só pode ser utilizado de maneira relativa e, por conseguinte, pressupõe a 
existência de um ou mais fatores necessários para esta explicação. Isto é o 
mesmo que dizer que a ligação entre os acontecimentos, em determinadas 
circunstâncias, pode ser de natureza diferente da ligação causal e exige um 
outro princípio de explicação. (JUNG, Obras Completas, vol. 8/3, ¶ 819)

Ao tecer a análise simbólica de um objeto (seja onírico ou de uma produção 
artística), é preciso saber que qualquer interpretação baseada somente na linha 



Jung dividia o comportamento humano em duas atitudes básicas (Introversão 
e Extroversão), e nosso primeiro passo é analisar a atitude de cada personagem. 
Vamos tomar aqui como base as posições hierárquicas e relações estereotipadas 
dessas figuras. É sabido que o direito ao trono de um Rei ou Rainha se deve ao 
seu elo com Deus ou deuses (o Self), e isso inibe uma relação mais próxima com 
a população comum (o mundo externo); portanto, vamos considerá-lo persona-
gens introvertidos. Não tome essa interpretação de forma literal; é uma forma 
de descrever que, devido à sua proximidade com o mundo interno, com o eu 
interior (o deus dentro de cada um de nós), Reis e Rainhas e são pessoas mais 
“distantes” da realidade externa, portanto, introvertidos. Os extrovertidos, por 
outro lado, estão atentos a tudo no mundo lá fora, à realidade que os cerca, 
ao contato com o outro e tudo mais. Uma atitude bem mais compatível com o 
Cavaleiro e a Princesa, que transitam mais livremente entre a plebe em diversas 
fábulas, contos de fadas e mitos.

Agora que já sabemos que a atitude Introvertida será representada por Rei 
ou Rainha, e a atitude Extrovertida por Cavaleiro ou Princesa, vamos usar os 
naipes para representarem as funções principais: Paus para Intuição, Ouros para 
Sensação, Copas para Sentimento e Espadas para Pensamento.

Temos a posição hierárquica e o naipe, mas dentro de cada posição hierár-
quica possuímos 2 personagens: Rei e Rainha, Cavaleiro e Princesa. Por último, a 
função secundária define se o personagem será masculino ou feminino. 

Formamos uma equação onde: a atitude define a posição hierárquica; a 
função principal define o naipe; e a função secundária define o pólo masculino 
ou feminino.

Por exemplo, uma pessoa Introvertida, de função Pensamento, somada 
à Intuição. Por ser Introvertida, é Rei ou Rainha. Sua função principal é o 
Pensamento, logo, seu naipe é o de Espadas. Por último, a função secundária 
Intuição indica um personagem masculino. Ou seja, a persona aqui representa 
tipologicamente é o Rei de Espadas.

Veja a tabela completa: 

Logo abaixo, dispomos uma possibilidade de interpretação com base nos 
arquétipos encontrados em diversas mitologias:
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causal de significados não sugere a profundidade adequada da mensagem simbó-
lica, se limitando a um estreito corredor de referências com portas fechadas. Jung 
acreditava que a percepção psíquica do mundo externo também poderia se valer 
desse mesmo corredor e, se fosse possível abrir essas portas, poderíamos conceber 
que havia mais que causa e efeito também na corrente de eventos cotidianos. 

Whitmont dispõe a sincronicidade na dinâmica entre a vida consciente e 
inconsciente, e aponta a potência de suas interferências. Segundo o autor (2008, 
p. 194) "os eventos externos que estão muito além do nosso controle consciente 
parecem corresponder e dar formas a várias tendências inconscientes funda-
mentais que estão lutando para se exprimir". Conteúdos inconscientes buscam 
formas conscientes de representação, e não apenas os sonhos são seu caminho. 
Os eventos de sincronicidade seriam, portanto, uma forma de que um problema 
ou situação inconsciente encontre de se expressar e se apresentar à consciência.

Dessa forma, é viável considerar que a sincronicidade encontre nas lâminas 
do Tarô um viés de expressão de conteúdos inconscientes. Um local simbólico de 
representação imagética para que esses conteúdos possam se relacionar com o ego.

A projeção do nosso mundo interior no exterior não é coisa que fazemos de 
propósito. É simplesmente a maneira como funciona a psique. Em realidade, 
a projeção acontece de forma tão contínua e inconsciente que costumamos 
não dar tento de que ela está acontecendo. Não obstante, tais projeções 
são instrumentos úteis à conquista do autoconhecimento. Contemplando 
as imagens que atiramos na realidade exterior, como reflexos de espelho da 
realidade interior, chegamos a conhecer-nos. (NICHOLS, 2007, p. 26).

O Tarô possui figuras, números e diversos símbolos à disposição da configu-
ração inconsciente a ser organizada e apresentada da melhor forma que lhe seja 
possível, naquele momento, à consciência. 

É de fundamental importância ressaltar que a arte do Tarô não interfere nem 
substitui o trabalho de avaliação clínica, que possui na tipologia um instrumento 
técnico da psicologia. Através de testes e a observação clínica, somente um pro-
fissional é capaz desenhar a essência na qual a sua personalidade foi construída, 
pincelando os traços de quem você é. O Tarô é uma ferramenta de autoanálise 
que pode ser usada por qualquer pessoa e que apresenta, pelo fenômeno da 
sincronicidade, qual persona está se sobrepondo a essa essência, seja auxiliando, 
seja atrapalhando ou mesmo interrompendo seu fluxo natural.

a CoRTe e a TiPoLoGia: quaTéRnios que se enConTRam
Para nosso fim, que é determinar a persona atuante no momento da tiragem, 

precisamos compreender os personagens da Corte do Tarô. Essa classe pertence 
aos Arcanos Menores, definida pelos quatro personagens “humanos” de cada 
naipe: Princesa (ou Pajem), Cavaleiro (ou Príncipe), Dama (ou Rainha), e Rei. 

Para visualizar como a tipologia junguiana se enquadra nesses personagens, 
vamos elucidar como cada uma das funções é ligada a um elemento, que por 
sua vez, é simbolizado por um naipe do tarô. Seguindo a estrutura simbólica das 
funções, foi traçado o seguinte quadro abaixo:
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PRinCesa (ou PaJem) de Paus: exTRoveRTida, inTuiÇÃo-senTimenTo
Com foco no mundo a ser descoberto, essa princesa busca tudo que possa 

lhe causar fortes e novas emoções. Porém, é volátil, instável e entedia-se facil-
mente. Pode ser facilmente tomada por seus sentimentos, tornando-se leal e 
carinhosa tanto quanto birrenta e indisposta a qualquer ordem que não seja 
da sua vontade. Associa-se a Brunilde (mitologia nórdica), Artêmis e Ariadne 
(mitologia grega).

PRinCesa (ou PaJem) de ouRos: exTRoveRTida, sensaÇÃo-senTimenTo
Dedicada ao próprio bem estar, essa princesa exalta os luxos e os peque-

nos prazeres da vida. Busca e cria beleza, de todas as formas. Valoriza maisa 
intenção do que ao resultado das situações, pois o que realmente lhe importa 
é a intensidade com a qual vivencia as experiências. Tende a não se incomodar 
com consequências ou regras. Associa-se a Freya (mitologia nórdica) e Dionísio 
(mitologia grega).

PRinCesa (ou PaJem) de CoPas: exTRoveRTida, senTimenTo-sensaÇÃo
Se por um lado, essa princesa é dedicada, e sabe oferecer todo o conforto 

e proteção aos que desfrutam de sua companhia; por outro, tende a exigir que 
o mundo cumpra o papel de lhe satisfazer todas as vontades, depositando sua 
felicidade ou tristeza sempre no outro. Da mesma forma como sabe retribuir 
uma afeição, também pode ser vingativa e manipuladora. Podemos associar a 
Oxum (mitologia africana), Afrodite (mitologia grega) e Ísis (mitologia egípcia). 

PRinCesa (ou PaJem) de esPadas: exTRoveRTida, PensamenTo-sensaÇÃo
Ao lidar com qualquer situação, é a princesa mais prática e tende a minimizar 

os problemas da melhor forma possível. Muitas vezes, acaba lidando de forma 
violenta, tendendo a “destruir” os obstáculos ao invés de contorná-los. Por isso, 
pode ser vista como insensível ou mandona, mas no fundo possui uma grande 
necessidade de ser útil, seja para o mundo, para as pessoas ou para um objetivo 
maior. Podemos associá-la à Kali (mitologia hindu), Iansã (mitologia africana), 
Sekhmet (mitologia egípcia).

CavaLeiRo de Paus: exTRoveRTida, inTuiÇÃo-PensamenTo
Sagaz e destemido, esse cavaleiro merece o título de desbravador. Entendia-

se com facilidade de situações, empregos, projetos e pessoas, quando deixam 
de ser um desafio. Embora toda essa energia inovadora seja ótima para abrir 
caminhos – pois nada segura esse Cavaleiro depois que toma uma decisão! - 
também acaba sendo displicente com os seus próprios sentimentos e dos outros. 
Associamos a Siegfried (mitologia nórdica), Teseu e Apolo (mitologia grega) e 
Oxóssi (mitologia africana).

CavaLeiRo de ouRos: exTRoveRTida, sensaÇÃo-PensamenTo
Seu lema é projetar e construir, afinal toda idéia só é realmente válida se é 

possível concretizá-la, colocá-la em prática. Porém, tanta praticidade lhe tira 
o foco dos aspectos mais sutis, como as relações, as emoções, as lembranças. 
Portanto, não é muito conhecido pela sua empatia ou gentileza com os outros. 
Associamos a Dédalo (mitologia grega), Ptah (mitologia egípcia) e Inari (mito-
logia japonesa). 
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CavaLeiRo de CoPas: exTRoveRTida, senTimenTo-inTuiÇÃo
Esse cavaleiro tem o dom de se apaixonar por pessoas, por coisas, pelo 

mundo, pela vida. Tudo tem muito valor, e por isso tem uma tremenda difi-
culdade em tomar decisões. Está sempre tão encantado pelas coisas do mundo 
que tudo que é novo lhe encanta, tornando-o volátil e até mesmo fútil, não 
criando nada duradouro. Lembra-nos o arquétipo do Puer Aeternus, também de 
Oxumaré (mitologia africana), Belerofonte e Ícaro (mitologia grega) e Ganesha 
(mitologia hindu).

CavaLeiRo de esPadas: exTRoveRTida, PensamenTo-inTuiÇÃo
Rígido e pragmático, esse cavaleiro busca agir sempre da forma mais corre-

ta e prática possível. Como visa unicamente os resultados, pode ser insensível 
quanto aos sentimentos alheios que se dispõe no caminho, podendo sair por 
aí "cortando cabeças" para chegar ao seu intuito. Falamos de Ogum (mitologia 
africana), também associado a outros deuses guerreiros como Ares (mitologia 
grega), Thor (mitologia nórdica) e Xangô (mitologia africana). 

RainHa de Paus: inTRoveRTida, inTuiÇÃo-senTimenTo
Uma Rainha bastante dedicada e protetora se torna bastante impulsiva e 

emotiva quando os problemas envolvem sua família ou protegidos. De tão prote-
tora, acaba acreditando saber o que é melhor para todos, dispensando terceiras 
opiniões. Sua lealdade é intensa e verdadeira enquanto forem consigo; mas ao 
sentir que não há mais reciprocidade ressente-se com toda força e se torna 
extremamente vingativa. Podemos associá-la às deusas regentes da família, como 
Frigga (mitologia nórdica), Hera (mitologia grega) e Parvati (mitologia hindu).

RainHa de ouRos: inTRoveRTida, sensaÇÃo-senTimenTo
É a grande mãe acolhedora e provedora, que anseia em dar tudo a todos. 

Preocupada em ser prática e eficiente, essa Rainha não se dá muito bem com 
mudanças, precisa seguir aquilo que conhece ou é tradição. Não tem despren-
dimento nenhum nem com pessoas, nem com objetos. É ótima com trabalhos 
manuais e faz o que deve ser feito, com capricho e sem alarde. Lembramos da 
Grande Mãe Demeter (mitologia grega), de Ísis(mitologia egípcia) e Iemanjá 
(mitologia africana).

RainHa de CoPas: inTRoveRTida, senTimenTo-sensaÇÃo
Essa Rainha é movida pelas próprias paixões: amores, família, filhos, trabalho, 

seja o que for que a faça feliz. É dedicada e amorosa. Tem dificuldade em separar 
a vida pessoal de outros aspectos, como a vida profissional, pois não suporta 
superficialidade e indiferença. Propensa a agradar a todos, evita tomar decisões 
por si mesma e acaba sendo facilmente levada por decisões alheias ou pelo des-
tino. Lembramos de Perséfone e Psique (mitologia grega), Amaterasu (mitologia 
japonesa) e Hathor (mitologia egípcia).

RainHa de esPadas: inTRoveRTida, PensamenTo-sensaÇÃo
Centrada e objetiva, essa Rainha não toma decisões aleatórias. Analisa tudo 

cuidadosamente, e quando resolve agir, é bastante eficaz e rápida. O que é certo 
é certo, o que é errado é errado e não existe meio termo. Por ser tão intransigen-
te, tem dificuldade em lidar com as pessoas e seus diversos humores. Não tem 
disposição a sentimentalismos, nos remetendo à Athena e Atalanta (mitologia 
grega), Obá (mitologia africana) e Durga (mitologia hindu).



Rei de Paus: inTRoveRTida, inTuiÇÃo-PensamenTo
O Rei que vive a planejar e antecipar todos os acontecimentos, para que tudo 

saia à sua maneira. Enfurece-se facilmente quando as coisas saem do seu con-
trole. É leal aos seus ideais e valores, e segue até fim quando coloca uma idéia 
na cabeça, não levando muito em consideração quem está no caminho. Pode até 
ser egoísta por tender mais à satisfação pessoal que do grupo, mas é disposto a 
ajudar a quem ele julgar ter "merecimento". É fácil lembrarmos das figuras de 
Odin (mitologia nórdica), Zeus (mitologia grega) e Oxalá (mitologia africana).

Rei de ouRos: inTRoveRTida sensaÇÃo-PensamenTo
Esse é o Rei da praticidade e da funcionalidade. Todas as suas ações têm uma 

causa e uma consequência previamente estudadas. Tem um objetivo de vida 
muito claro, e destina todo seu tempo e energia no cumprimento dessa missão. 
O problema com tanto foco é que às vezes, sem desviar o olhar, acaba não se 
dando a chance de desfrutar os melhores prazeres da vida. Associamos com 
Hefesto (mitologia grega), Varuna (mitologia védica) e Tyr (mitologia nórdica).

Rei de CoPas: inTRoveRTida, senTimenTo-inTuiÇÃo
Com o talento natural para compreender o mundo das emoções e dos sen-

timentos, e Rei é fascinado por tudo que lhe provoque as mais diversas reações. 
Encanta-se com a abundância, com o exagero dos próprios sentimentos e, como 
todo arrebatamento, nunca dura muito tempo. Logo se cansa e parte para outro 
objeto lhe cause maior furor! Esse Rei pode cair na armadilha de amar mais o 
amor que o objeto amado. Associamos a Narciso e Apolo (mitologia grega) e 
Freyr (mitologia nórdica).

Rei de esPadas: inTRoveRTida, PensamenTo-inTuiÇÃo
Portador de uma inteligência afiada, o Rei de Espadas não é empático tam-

pouco preocupado com sociabilidade. Não lhe importa ser querido pelos outros, 
contanto que faça o que deve fazer, de forma perfeita. Acredita em sua capa-
cidade de prever acontecimentos em longo prazo e na lógica das coisas. Para 
construir, é preciso destruir. Mesmo que agora seja mal interpretado, os frutos de 
seus esforços dirão por si. Estamos falando de Ogum (mitologia africana), Indra 
(mitologia hindu) e Sobek (mitologia egípcia).

ConHeCe-Te a Ti mesmo!
A chave para a interpretação do tarô, seja com base nos mitos ou na tipologia 

junguiana, é que cada indivíduo possa se identificar com sua proposta simbólica, 
com seu tema central. Por trás de cada lâmina se apresenta uma fonte arque-
típica de situações, emoções e possibilidades da existência humana. Chamado 
de "o livro da vida", o tarô é um oráculo que conta uma história, um trajeto, o 
caminho do herói – mas a cada tiragem essa história muda de contorno, ganha 
novas tramas, enfrenta novos desafios, remodela o próprio herói. O tarô é uma 
estória mítica em constante transformação pois ao contrário dos mitos folcló-
ricos, das lendas e dos contos de fada, o tarô só nos revela nosso próprio mito 
pessoal, a verdadeira estória de cada indivíduo.

Podemos explorar as cartas como mensagens do nosso inconsciente, como 
se pudéssemos ler nossos sonhos mesmo estando acordados. Por que hoje estou 
vestido de Pajem de Paus? Como posso melhorar essa situação com o Rei de 
Copas? O que realmente significa este ou aquele Arcano, a mesma resposta 
para a mesma pergunta? A resposta é simbólica e, por isso mesmo, como em 

um sonho, não pode ser analisada ou interpretada de forma lógica e causal. 
Isso quer dizer exatamente isso: não basta buscar no livro do tarô o significado 
da carta! É preciso reencontrar-se com o símbolo, se reconectar à mensagem 
que o Inconsciente está ali projetando. Quem é você quando vestido do valente 
Pajem de Paus, tomado pela vontade de literalmente caçar seus objetivos? Aliás, 
o fogo, o cavalo, o que lhe trazem à mente? E o que você esconde por trás do 
sentimento mais íntimo, mais reservado em si, no seu castelo de Copas? A água, 
o Rei, o que lhe acometem? Como no desvendar de um sonho, a interpretação de 
uma tiragem requer detalhes, requer dar importância às sensações e ideias que 
surgem com as imagens. Requer a delicadeza de costurar os significados míticos 
aos pessoais, respeitando em cada qual as suas margens. 

Sob o olhar da psicologia analítica o estudo do tarô não deve, e nem torna 
necessário, a evidência de revelar o passado ou o futuro. O oráculo é a ferramen-
ta de voz que o Inconsciente pode – e como tudo que é inconsciente, é possi-
bilidade – usar para trazer à Consciência a sua mensagem. Tal qual a linguagem 
onírica, as imagens do tarô carregam conteúdos simbólicos, que por definição 
estão além de qualquer interpretação racional consciente. Todo símbolo é 
inesgotável, por isso as possibilidades de interpretação dos caminhos abertos 
pelas lâminas também. O que nos guia para a melhor compreensão possível é a 
análise do arquétipo de cada arcano, de cada mito representado em números, 
personagens ou naipes.

O tarô pode servir tanto de instrumento de um profundo autoconhecimen-
to psicológico, tendo base na teoria da sincronicidade da psicologia analítica, 
como também de fonte de referência arquetípica, como qualquer lenda ou mito. 
Isso porque os símbolos estão ali, em sua ordem constante e também repleta 
de possibilidades. Todo tarô é uma tradução simbólica da experiência humana 
neste mundo e seus complexos desdobramentos. A quem se aventurar possa, o 
caminho do herói está descrito em suas cartas, basta abrir o livro e ler. 
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