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ARCANUM
A Representação dos Arcanos Maiores do Tarô através da Fotografia

Resumo
O projeto experimental ARCANUM: A Representação dos Arcanos Maiores do Tarô
através da Fotografia consiste em um estudo imagético e alegórico que perpassa o
campo da discussão da imagem, no que tange os sistemas de significação,
construindo uma associação com a jornada do Herói, na qual, embora cada carta
possua uma riqueza própria de significados, existe uma conexão narrativa entre
elas. A partir de uma investigação emblemática e uma análise anacrônica das 22
lâminas que constituem os arcanos maiores do Tarô, surge o Fotolivro intitulado:
ARCANUM, produzido a partir de experiências e repertórios próprios no “se colocar
diante da imagem”.
Palavras-chave: Tarô, Fotografia, Fotolivro, Arcano, Imagem.

ARCANUM
The Representation of the Tarot Major Arcana through photography

Abstract
The experimental project ARCANUM: The Representation of the Tarot Major Arcana
through Photography consists of an imagery and allegorical study that pass through
the field of the image discussion, in regard to signification systems, building an
association with the hero's journey, in which, although each card has its own wealth
of meanings, there is a narrative connection between them. From an emblematic
investigation and an anachronistic analysis of the 22 blades that constitutes the Tarot
major arcana, comes up the Photobook titled: ARCANUM, produced from our own
experiences and repertoires in the “Stand before the image”
Key-words: Tarot, Photography, Photobook, Arcane, Image.
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Introdução
Quando decidimos nos unir para construir coletivamente um projeto
experimental, nossa intenção desde o início sempre foi produzir, através da
linguagem fotográfica, um material simbólico capaz de promover experiências únicas
na relação do leitor com a imagem. Na busca por um assunto que contemplasse
conjuntamente nossas preferências e conhecimentos, consequentemente revelando
muito sobre nossa própria identidade, o tarô emergiu (permaneceu e demorou-se)
notoriamente e de modo entusiástico em um diálogo extenso e profundo sobre
possíveis temas.
Uma calorosa discussão sobre todas as possibilidades de abordagem que o
tarô nos oferecia nos levou a elegê-lo como objeto de estudo. Percorremos um
caminho longo e turbulento, marcado por dificuldades diversas, até definir com
exatidão o nosso projeto, uma série fotográfica representando os arcanos maiores
do tarô no formato de um fotolivro intitulado: “ARCANUM”.
O tarô sempre fez parte de nossas vidas, através de experiências e vivências
individuais, e foi o gosto pela esoteria que nos aproximou na construção conjunta de
um projeto experimental de conclusão de curso que fosse capaz de investigar e
comunicar a riqueza emblemática, arquetípica e imagética do tarô através da
fotografia.
Os estudos acadêmicos sobre o tarô são bastante escassos, o que é uma
pena, visto que o tarô, embora não possua mérito cientifico na sua aplicação, é um
instrumento dotado de uma abundante linguagem visual alegórica e linguagem
narrativa, o que nos permite inclui-lo no estudo de signos e fenômenos culturais,
dada também a sua possibilidade de associação com diversos outros campos, tais
quais, a psicologia, a filosofia oriental e muitos outros.
Desta forma, este projeto objetiva realizar uma análise acerca da simbologia
presente no tarô, traçando uma relação da narrativa das cartas com a Jornada do
Herói, e com base nesse estudo, produzir um fotolivro que contenha 22 fotografias
recriando, a partir do nosso próprio olhar na experiência com as imagens, os 22
arcanos maiores do tarô, através de técnicas fotográficas que visem enfatizar a luz
como personagem. Escolhemos trabalhar com os arcanos maiores em razão de
suas numerosas significações simbólicas, que expressam importantes aspectos da
evolução do ser humano.
11

A luz é fundamental para a realização de uma fotografia. Afinal, a própria
expressão “fotografia” significa “escrita de luz”, ou seja, sem luz não existe
fotografia. As imagens fotográficas só podem ser criadas por meio da exposição
luminosa. As fontes de luz apresentam diversas potências e temperaturas de cor. A
escolha da iluminação na hora de fotografar é extremamente importante, uma vez
que ela define diversos fatores, bem como, a sensação transmitida pelo ambiente,
de acordo com a cor, ou até mesmo a suavização ou endurecimento de uma cena,
de acordo com a qualidade da luz. Uma luz dura é capaz de produzir um forte
contraste através de sombras bem marcadas, enquanto que uma luz suave produz
sombras tênues e uma ampla iluminação.
Pensando em como a luz tem o poder de produzir valiosas significações em
uma imagem, decidimos explorar essa capacidade e ir além, destacando-a como
personagem. Visando realizar uma série subjetiva, enfatizando o caráter abstrato e
enigmático do tarô, optamos também por utilizar apenas objetos na composição de
cada foto, deixando que as imagens ficassem mais sugestivas e simbólicas. Todas
as escolhas, de montagem, iluminação e pós-produção foram pensadas e
justificadas segundo, mais uma vez, o objetivo deste projeto: construir um fotolivro
com a representação dos 22 arcanos maiores do tarô.
No capítulo 1, fizemos um levantamento das versões mais difundidas a
respeito do surgimento do tarô, em uma contextualização histórica que nos permite
conceituar e introduzir o objeto de estudo. Admitindo a existência de inúmeros tarôs
com suas próprias narrativas e simbologias, escolhemos utilizar três baralhos como
referência: Tarô de Marselha, Tarô Mitológico e o Tarô Rider-Waite, em razão de sua
importância para a história do tarô e se valendo da correspondência dos três tarôs
com cada um de nós, autores, e nossas experiências pessoais com eles.
Percorremos os arquétipos, a linguagem narrativa e a linguagem visual
presentes no tarô, estabelecendo correlações com as expressões da Jornada do
Herói. Para o efeito do estudo, o método utilizado foi o de “se colocar diante da
imagem”, como propõe Didi-Huberman, através de análises de caráter anacrônico,
nas quais os elementos visuais que sobrevivem manifestam-se.
No capítulo 2, realizamos uma leitura comparativa entre as cartas dos
arcanos maiores dos três tarôs selecionados como referência: Marselha, Mitológico
e Rider-Waite, relacionando-os com a Jornada do Herói. E a partir dessa leitura,
12

foram extraídos, um, dois ou mais elementos que foram utilizados na nossa
produção fotográfica.
Por fim, no capítulo 3, adentramos ao mundo do fotolivro, explorando sua
história e conceito e conhecendo outras possibilidades de trabalhar visualmente o
tarô, para finalmente chegar até o nosso resultado, tendo a produção imagética
detalhada e justificada em cada aspecto, foto por foto.
Este projeto experimental procura transcender sua finalidade de representar
através da fotografia os 22 arcanos maiores do tarô promovendo experiências
únicas na relação da imagem com o seu leitor. Dessa forma, convidamos os nossos
leitores a se colocarem diante das imagens produzidas, possibilitando uma abertura
do olhar, para enxergar além do visível, construindo, a partir das sensações que
surgem na sua experiência com a imagem, interpretações próprias. Afinal, nenhuma
imagem possui um sentido que começa e termina em si mesma, mas os sentidos
são construídos pelos seus leitores na contemplação das imagens, a partir de seus
repertórios e contexto sociocultural.
Esperamos que os nossos leitores mergulhem no universo do tarô, na
apreciação e relação com as imagens do fotolivro ARCANUM e percorram essa
pesquisa como uma verdadeira jornada, absorvendo os aprendizados de cada
arquétipo e se reconhecendo nos significados profundos acerca da natureza e da
humanidade presente nas alegorias abordadas.
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1. Tarô: A Arte Milenar do Autoconhecimento
Não existem documentos históricos que comprovem a real origem do tarô,
dessa forma, é comum encontramos diversas versões2 do seu surgimento. Neste
capítulo, inicialmente, percorremos algumas dessas versões, objetivando construir
uma base para alicerçar e orientar o estudo, no sentido de contextualizar e introduzir
o argumento. O que realmente nos interessa aqui é compreender os mistérios que
envolvem o tarô, desde sua origem, bem como, a sua riqueza imagética e
emblemática, ponto principal de investigação dessa pesquisa, que fundamentará a
produção de um fotolivro, contendo a representação dos 22 arcanos maiores através
de técnicas fotográficas que visam enfatizar a luz como personagem. Assim como
sua origem, a sua etimologia também é incerta.
Ninguém sabe ao certo a origem do termo «tarot». Algumas fontes sugerem
ser um vocábulo derivado do nome do deus Tot, o deus egípcio da magia e
das palavras. Outras acreditam ter origens hebraicas ou ser a deturpação
da palavra «torah», o livro hebraico da lei. Há ainda alguns comentadores
que creem ser um anagrama de rota, uma palavra latina que significa
«roda». Embora não seja um anagrama no sentido mais rigoroso do termo,
o «t» em falta ou posteriormente acrescentado constitui outra pista para
desvendar o enigma universal escondido em si mesmo (BARTLETT, 2012,
p.18).

O tarô é utilizado ao longo dos séculos para realizar previsões do futuro e é
considerado um dos maiores instrumentos esotéricos de autoconhecimento, é uma
arte milenar que se expressa através de uma rica e misteriosa linguagem visual
alegórica, perpassando os campos da Alquimia, Psicologia, Astrologia, Numerologia,
Cabala, do Misticismo cristão, da filosofia oriental e muitos outros e ainda,
permitindo a associação com diversas outras linguagens simbólicas.
O jogo é constituído por um baralho de 78 cartas místicas, divididas entre os
22 arcanos maiores, que representam arquétipos3 específicos, expressando a
evolução do ser humano através de emblemas com significados profundos acerca
da natureza e da humanidade; e os 56 arcanos menores, que representam pessoas

2

Os estudos científicos que se tem a respeito das origens do tarô são bastante escassos, por essa
razão, adotamos como principal referência para essa temática, o site www.clubedotaro.com.br: “Clube
do Tarô” de responsabilidade do tarólogo e escritor Constantino k.Riemma, com a colaboração de
diversos autores e estudiosos sobre o tema. O site contém um rico material informativo com uma
diversidade de artigos, livros, textos, traduções e transcrições referentes ao tarô.
3
Segundo o psicólogo Carl Gustav Jung (1964), os arquétipos são conjuntos de “imagens
primordiais” originadas de uma repetição progressiva de uma mesma experiência durante muitas
gerações, armazenadas no inconsciente coletivo.
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e acontecimentos, bem como, as escolhas, os sentimentos e as ideias, expressando
as situações práticas da vida no que tange a tomada de decisões, a resolução de
problemas e diretrizes para momentos e contextos próprios.
Mais do que uma técnica de adivinhação, usado como forma de lazer e como
instrumento de cartomancia, o tarô constitui uma verdadeira narrativa da sabedoria,
capaz de traduzir o universo e suas performances. É um sistema de conhecimento
que transcende o seu sentido lúdico e possibilita diversas reflexões imagéticas e
semióticas, bem como, a compreensão dos padrões da vida e de comportamentos,
podendo promover autodescobertas e crescimento psicológico. “As cartas de Tarot4
são meros espelhos das emoções, dos sentimentos, da alma e do ser. São reflexos
num lago onde as imagens permanecem iguais, mas vibram com ondulações
provocadas por energias naturais, como a do vento” (BARTLETT, 2012, p.15).
Cada carta possui uma imagem, um nome e um número que constituem
símbolos poderosos dotados de significados específicos. Na sua acepção
mais simples, o Tarot é uma linguagem universal que se expressa através
de uma multiplicidade de símbolos arquetípicos. O conhecimento do
significado subjacente a estes símbolos e da sua própria reação aos
símbolos equivale a conseguir identificar-se com estas características, a
trabalhá-las de forma positiva e a estimular o desenvolvimento pessoal e os
relacionamentos. (Ibidem, p. 13).

1.1. As origens do Tarô
Ainda que não se tenha uma origem comprovada, especula-se que as
primeiras manifestações do tarô teriam surgido na Europa no início do século XIV,
mais especificamente no norte da Itália. Durante a Idade Média, os ciganos
nômades oriundos do Extremo Oriente ou os guerreiros mamelucos5 teriam trazido o
tarô para a Europa. Como indica o tarô Visconti Sforza:
A casa Visconti Sforza, que governava Milão no século 15, encomendou
alguns jogos de tarô a artistas da época. Como testemunho disso
sobreviveram cartas de 16 baralhos diferentes, que estão entre os mais
antigos já encontrados. O mais completo deles, com 74 cartas das 78
originais, é chamado Pierpont-Morgan porque 35 de suas cartas estão hoje
na biblioteca-museu Pierpont Morgan, em Nova York. (As demais cartas
4

A palavra tarot é de origem francesa, essa grafia é usada também nos países de língua inglesa e
espanhola, por isso é mais comumente encontrada. Na língua portuguesa também encontramos a
grafia: Tarô, forma adotada na escrita desse trabalho.
7
Definição do dicionário Houaiss para o termo mameluco: Membro de antiga milícia turco-egípcia,
originalmente formada por escravos caucasianos convertidos ao islamismo, que conquistou grande
poder político no Egito (HOUASSAISS, 2001)
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estão em duas instituições na Itália). São editadas atualmente pelo menos
duas versões desse tarô: Visconti-Sforza Pierpont Morgan. Trata-se de uma
reprodução do tarô original conservado nos museus, e mantém inclusive o
mesmo tamanho (maior do que o das cartas de hoje) e o estado das cores e
desenhos (já desgastados). As 4 cartas que faltavam no tarô original foram
recriadas6 (TORII, 2011, online).

Temos ainda, o baralho árabe:
As cartas Mamlûk (ou mamelucas, também chamadas às vezes de
sarracenas), se resumem a três baralhos incompletos que estão guardados
no Museu Topkapi de Istambul, na Turquia, e que provavelmente vieram do
norte da África, da região do Egito. Tais cartas lembram os tarôs italianos
mais antigos, por causa de seu grande tamanho (cerca de 25 cm x 9,5 cm),
sua técnica decorativa (pintadas à mão sobre folhas de cartão) e a idade
semelhante, pois também foram feitas nas proximidades do século 15. São
os mais antigos baralhos de origem árabe que se conhecem 7. (TORII, 2008,
online).

“A existência desses baralhos reforça decisivamente a tese de que as cartas
de jogar teriam surgido primeiramente na China, de onde migraram para a Europa
por meio de rotas ou povos que cruzaram a Ásia Central8” (TORII, 2008, online).
Existem inúmeras divergências entre pesquisadores, cientistas e historiadores no
que concerne o surgimento do tarô, em razão da ausência de evidências concretas
que comprovem de fato a sua origem. Dessa forma, esses dados permanecem
vagos e controversos e os estudos que se têm a respeito seguem no âmbito da
investigação. Contudo, não é o objetivo desta pesquisa se aprofundar nessas
questões, mas apenas introduzir a temática, arquitetando um possível trajeto a fim
de se chegar ao que realmente interessa para a construção da narrativa visual
desse ensaio, as imagens do tarô.
Entre as teorias existentes, alguns estudiosos acreditam, por exemplo, que as
cartas teriam sido levadas para a Europa pelas cruzadas. A afirmação, no entanto,
não se sustenta, visto que, a última cruzada aconteceu por volta de 1291 e as cartas
só apareceriam na Europa pelo menos cem anos depois. Há também, hipóteses que
relacionam a origem das cartas aos ciganos provenientes do Hindustão. Ou ainda, a
teoria da origem egípcia das cartas proposta pelo linguista francês Antoine Court de
Gebelin em sua obra, Le Monde Primitif analysé et comparé avec le monde

6

Trecho encontrado no site: http://www.clubedotaro.com.br/site/h23_15_visc_sforza.asp, acesso em:
10/09/2017.
7
Trecho encontrado no site: http://www.clubedotaro.com.br/site/h23_15_mamluk.asp, acesso em:
10/09/2017.
8
Trecho encontrado no site: http://www.clubedotaro.com.br/site/h23_15_mamluk.asp, acesso em:
10/09/2017.
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moderne, publicada em meados de 1775. Gebelin “estabeleceu inúmeras
correlações entre os ensinamentos tradicionais e as cartas do tarô que, segundo ele,
seriam alegorias representadas em antigos hieróglifos egípcios9” (RIEMMA, 2013,
online).
Isso não significa, contudo, que houve influência de uma linguagem sobre a
outra. Gebelin afirmava ainda que “Os 22 Arcanos Maiores correspondiam a um
antigo livro egípcio, ou a um conjunto de tábuas de sabedoria mística que talvez
fossem restos do Livro de Tot (o deus egípcio dos mistérios e da magia)”
(BARTLETT, 2012, p.16). Segundo o ocultista, no início da idade média essas
tábuas foram levadas à Europa por sacerdotes seguidores do Zoroastrismo 10. Para o
cabalista Eliphas Lévi11, a origem do Tarô está ligada ao alfabeto sagrado dos
hebreus, o alfabeto enoquiano, ele acreditava que o tarô, de fato, carregava
poderosos conhecimentos para os sábios.
1.2 Os múltiplos tarôs
A partir do século XIX, com o desenvolvimento dos processos gráficos, os
antigos baralhos produzidos ganharam novas versões e muitos outros viriam a ser
publicados e distribuídos, existindo, nos dias de hoje, uma extensa variedade de
temas e traduções do tarô, dos contextos mais formais aos mais inusitados. No
entanto, nos abstendo de catalogar as diversas traduções do tarô e a história das
lâminas, apresentamos em nosso estudo uma introdução a três dos baralhos mais
famosos, os quais, devido a nossa relação pessoal com estes decks e a sua
importância na história do tarô, nos serviram de referência para a produção das
imagens do projeto e para podermos, a partir de suas conexões e disparidades,
observar o tarô, sobretudo sob a perspectiva imagética, analisando que narrativas e
significados nos trazem os signos das cartas por si só.
1.2.1 O Tarô de Marselha
Um dos baralhos mais famosos e reproduzidos por todo o mundo veio da
cidade de Marselha, na França, que dominou o mercado de baralhos na Europa

9

Trecho encontrado no site: http://www.clubedotaro.com.br/site/h22_3_hipoteses.asp, acesso em:
10/09/2017.
10
Religião fundada na antiga Pérsia pelo profeta Zaratustra.
11
Pseudómino de Alphonse Louis Constant - foi um escritor e ocultista francês.
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durante os séculos XVII e XVIII e criou um “estilo” próprio dos baralhos produzidos
nas casas editoriais tradicionais. Começou a ser impresso em 1970, pelo gravador
Nicolas Conver, que coloria as lâminas à mão sobre a impressão inicial das figuras,
devido aos recursos disponíveis na época, tendo uma variação de cores ainda
limitada nas ilustrações, como é possível observar na imagem 1, logo abaixo.
Imagem 1 – Algumas cartas do primeiro tarô de Marselha

Fonte: Bibliothèque Nationale de France - www.bnf.fr. Acesso em: 03/09/2017.

Em 1931 a editora francesa Grimaud passou a editar a versão de Conver, sob
a orientação de Paul Marteau, sendo essa edição a mais conhecida deste baralho,
apresentando da seguinte maneira a edição que havia preparado desde 1928:
Este Tarô é o que foi editado em 1761 por Nicolas Conver, mestre
fabricante de baralhos em Marselha, que tinha conservado chapas de
madeira e o colorido de seus predecessores remotos. É atualmente editado
por B. P. Grimaud, que recebeu a sucessão de Conver e pôde assim
continuar a impressão do Tarô tradicional sob sua forma original"
(MARTEAU, Paul. 1931. Ancien Tarot de Marseille - “Grimaud”)

Apesar de nas últimas décadas terem surgido outras restaurações do antigo
tarô de Marselha, adicionando mais cores e ressaltando detalhes ignorados por Paul
Marteau, a edição Grimaud é, ainda hoje, a mais utilizada:
Esse desenho é também o mais conhecido por nós que compramos
baralhos produzidos no Brasil. A editora Pensamento reproduziu de modo
limpo e fiel o gravado “Grimaud”, mantendo inclusive os descuidos de Paul
Marteau com relação às cores de importantes detalhes. As cores básicas
utilizadas nessa versão não são as mais antigas. Uma explicação para a
redução do colorido anterior às “chapadas” cores básicas azul, vermelho e
amarelo (que são as únicas nesse tarô, além da “cor de carne” e poucas
aparições do verde-escuro) é que, em meados do século 19, tornou-se
possível imprimir em cores, o que, no caso do tarô, substituiria com
vantagem a antiga técnica de imprimir o desenho e colorir cada carta à mão;
mas as máquinas da época só eram capazes de imprimir quatro cores...
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Essa adaptação artificial de cores acabou por se tornar padrão e criou
muitos equívocos de interpretação12. (TORII, Bete, 2017.).
Imagem 2 – Edição Grimaud do Tarô de Marselha

Fonte: Clube do Tarô - http://www.clubedotaro.com.br/site/galerias/Marseille-Grimaud.asp
Acesso em: 10/09/2017.

Não é possível, dentre as várias restaurações do tarô de Marselha, eleger
uma que deva ser canonizada como a versão legítima, ele é um livro de imagens
sempre em mutação. Das demais restaurações, destacam-se a da canadense Kris
Hadar (Le Véritable Tarot de Marseille, Editions de Mortagne, Canadá, 1995) e a
restauração de Philippe Camoin, herdeiro da Casa Nicolas Conver, empresa gráfica
de Marselha que passou a imprimir o Le Tarot de Marseille, iniciativa que obteve a
colaboração do teatrólogo e cineasta chileno Alejandro Jodorowsky, concluído em
1998, adicionando principalmente mais cores à versão original e promovendo um
resgate da simbologia tradicional em meio a tantas outras versões e releituras
modernas do tarô que surgiram sob outros padrões subjetivos.

1.2.2. O tarô Rider-Waite
Outro famoso baralho de tarô bastante difundido entre os produzidos sob as
influências das escolas ocultistas da Europa no século XIX, o Rider-Waite Tarot foi
produzido pelo místico americano Arthur Edward Waite (1857-1942), foi publicado
pela primeira vez em conjunto com o livro The Pictorial Key To Tarot (Rider&Son,
1910), trazendo as tradições e a história dos significados de cada arcano. As
ilustrações foram feitas pela artista plástica Pamela Colman Smith (1878-1951),

12

Clube do Tarô http://www.clubedotaro.com.br/site/h23_17_marselha.asp. Acesso em: 10/09/2017
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colaboração crucial que influenciou para que o baralho tenha sido um dos mais
copiados e imitados.
Imagem 3 – Arcanos do tarô Rider-Waite

Fonte: Clube do Tarô - http://www.clubedotaro.com.br/site/galerias/Waite_maiores.asp. Acesso em:
10/09/2017.

Diferentemente dos outros baralhos publicados anteriormente, este trazia
todos os arcanos ilustrados, incluindo todas as dez cartas dos quatro naipes dos
arcanos menores, facilitando a leitura do simbolismo de cada carta. Uma das
características mais marcantes deste baralho são as cores vibrantes (principalmente
o amarelo e o azul acentuados típicos das edições atuais, simulando ambientes ao
ar livre) presentes nas lâminas e as ressignificações feitas por Waite, como a
ressignificação das imagens cristãs dos baralhos antigos, como o Papa e a Papisa,
que foram substituídos pelo Hierofante e a Sacerdotisa.
Alguns personagens (nos arcanos menores) são representados dentro de
ambientes fechados. O traço de contorno dos desenhos (sempre preto)
possui diferentes espessuras. Os desenhos possuem alguma modelação,
não são tão chapados quanto os de Marselha, mas o uso das cores também
é relativamente limitado, apesar de haver uma gama maior. As figuras são
trajadas à moda medieval, à semelhança das cartas de Marselha, com
algumas referências clássicas, a exemplo da coroa de louros, que aparece
em diversas figuras. Ou seja: sob o ponto de vista da estética pictórica, foi
buscada uma certa fidelidade em relação ao baralho-referência (Marselha);
não houve uma atualização cultural para a época em que este baralho foi
desenhado (1910). (KRASSUSKI, 2005, p.10)

A estrutura pictórica dos arcanos maiores do Rider-Waite foi totalmente
embasada no tarô de Marselha, mas é possível delinear algumas peculiaridades
próprias deste baralho, como por exemplo, a figura do Louco, que nos tarôs
anteriores aparecia como o andarilho ou brincalhão e agora aparece na condição de
um desavisado prestes a cair no precipício. De acordo com RIEMMA (2007,
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online13), “mesmo que se considere outras versões antigas em que o Louco é
representado como um personagem inconsequente, por exemplo no Tarô de Mitelli,
sua disposição infantil e lúdica está bem longe, segundo alguns críticos, ‘do iminente
desastre suicida retratado no Tarô Waite’".
1.2.3. O tarô Mitológico
Publicado com o nome de The Mythic Tarot, o tarô mitológico foi desenvolvido
por Juliet Sharman-Burke em parceria com a astróloga inglesa Liz Greene, com as
ilustrações das cartas feitas por Tricia Newell. Mais recente que os apresentados
anteriormente, porém não menos rico em simbologia e narrativas, o baralho foi
publicado em 1988.
Existem duas alternativas para a abordagem das cartas do Tarô. A
abordagem histórica, basicamente factual e concreta, e a abordagem
psicológica, basicamente arquetípica. Com a primeira, podemos explicar —
ou pelo menos tentar explicar — as origens e as primeiras intenções das
cartas. A segunda, porém, conduz a uma questão de fascínio eterno, a
psique, muito embora sejamos atualmente muito desenvolvidos do ponto de
vista científico e dotados de conhecimentos bastante extensos. No mundo
da psique, as experiências não estão ligadas pela casualidade, mas pelo
significado. Existem outros padrões, que não os concretos, operando dentro
de nós e, a menos que possamos compreender alguma coisa sobre a
psique, as estranhas coincidências das cartas do Tarô poderão se
apresentar diante de nós como altamente assustadoras ou mesmo
profundamente perturbadoras (SHARMAN-BURKE, NEWELL, 1988).

Associando cada um dos arcanos aos mitos gregos, este baralho opera então
com dois sistemas arquetípicos em conjunto, relacionando as narrativas mitológicas
ao próprio sistema de significados do tarô.
Imagem 4 – O louco, A Estrela, A Lua e O Sol no Tarô Mitológico.

Fonte: Clube do Tarô - http://www.clubedotaro.com.br/site/galerias/Mitologico.asp.
Acesso em: 10/09/2017.
13

Trecho encontrado no site: www.clubedotaro.com.br/site/h23_20_waite.asp, acesso em: 24/09/2017.
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As imagens do tarô Mitológico, embora apresentem algumas semelhanças
com as do Rider-Waite e o de Marselha, traduzem de uma maneira completamente
nova a ideia por trás dos arcanos, utilizando temas ligados à natureza e que fazem
referência direta ao mito grego associado, como a substituição dos jarros de água
que segura a personagem da Estrela nos outros tarôs pela caixa de Pandora, mito
utilizado para representar o arcano. Os traços são mais finos e dispõe de mais cores
e detalhes que os outros baralhos aqui analisados, mas isso se deve,
principalmente, por ser uma versão de tarô mais contemporânea.
1.3. Arquétipos e as Linguagens do Tarô
As cartas do Tarô, elaboradas através de um alfabeto pictórico repleto de
símbolos e signos, são veículos narrativos atemporais cujo texto visual criptografado
só pode ser compreendido por meio da leitura das imagens de cada lâmina. É
através da linguagem visual que podemos, também, ter acesso às “informações
codificadas” do nosso inconsciente, que, de acordo com Carl G. Jung (2009, p.15), é
descrito da seguinte forma:
Uma camada mais ou menos superficial do inconsciente é indubitavelmente
pessoal. Nós a denominamos inconsciente pessoal. Este porém repousa
sobre uma camada mais profunda, que já não tem sua origem em
experiências ou aquisições pessoais, sendo inata. Esta camada mais
profunda é o que chamamos inconsciente coletivo. Eu optei pelo termo
"coletivo" pelo fato de o inconsciente não ser de natureza individual, mas
universal; isto é, contrariamente à psique pessoal ele possui conteúdos e
modos de comportamento, os quais são 'cum grano salis' os mesmos em
toda parte e em todos os indivíduos. Em outras palavras, são idênticos em
todos os seres humanos, constituindo portanto um substrato psíquico
comum de natureza psíquica suprapessoal que existe em cada indivíduo.

Os conteúdos do inconsciente pessoal, como o próprio nome já diz, são
complexos individuais de caráter emocional que formam a intimidade pessoal da
vida anímica. Já os conteúdos do inconsciente coletivo, por sua vez, são os
chamados arquétipos:
Do inconsciente emanam influências determinantes, as quais,
independentemente da tradição, conferem semelhança a cada indivíduo
singular, e até identidade de experiências, bem como da forma de
representá-las imaginativamente. Uma das provas principais disto é o
paralelismo quase universal dos motivos mitológicos, que denominei
arquétipos, devido à sua natureza primordial. (ibidem, p. 71).

A jornada do Louco transmite uma verdade arquetípica enraizada no
inconsciente coletivo profundo, que faz alusão aos primórdios da conscientização
humana e às aventuras em busca de autoconhecimento a partir de perdas e
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desafios em vários estágios da vida. Para Jung (2009), esse é o processo de
individuação do homem que o permite descobrir sua originalidade única e atingir sua
totalidade. A viagem dos Arcanos Maiores perpassa por níveis diferentes,
desencadeia mudanças internas e estimula acontecimentos externos que, por sua
vez, mobiliza de novo o interior, como um extenso círculo dançante.
1.3.1. A Linguagem Narrativa
Embora cada lâmina seja um mundo de significações únicas, existe uma
conexão narrativa passível de ser identificada entre os arcanos maiores,
desenvolvendo através da sequência das imagens uma história que reconta a
jornada do herói mitológico - conceito de jornada cíclica presente em inúmeros mitos
e nas demais narrativas humanas através dos tempos, também chamada de
monomito. “O percurso padrão da aventura mitológica do herói é uma magnificação
da fórmula representada nos rituais de passagem: separação-iniciação-retorno que
podem ser considerados a unidade nuclear do monomito.” (CAMPBELL, 1949, p.17).
Esta jornada é uma alegoria simbólica para o processo de iniciação à
experiência mística através de uma jornada de autoconhecimento, o processo de
reintegração psicológica por trás da Alquimia da Idade Média. Se compararmos a
época do surgimento do tarô na Europa com a difusão das pranchas alquímicas,
veremos algumas correspondências entre as duas, além das coincidências
simbólicas entre os dois âmbitos, sobretudo nos baralhos clássicos e nas pranchas
do século XV: ambos têm um estilo artístico similar em suas cores e traços, além da
presença de símbolos análogos, como o rei, a rainha, as estrelas, a lua, o sol, leão,
esqueleto, anjo, demônio, entre outros.
A Alquimia representa a projeção de um drama ao mesmo tempo cósmico e
espiritual em termos de laboratório. A opus magnum tinha duas finalidades:
o resgate da alma humana e a salvação do cosmos (...) Esse trabalho é
difícil e repleto de obstáculos; a opus alquímica é perigosa. Logo no
começo, encontramos o "dragão", o espírito ctônico, o "diabo" ou, como os
alquimistas o chamavam, o "negrume", a nigredo, e esse encontro produz
sofrimento... Na linguagem dos alquimistas, a matéria sofre até a nigredo
desaparecer, quando a aurora será anunciada pela cauda do pavão (cauda
pavonis) e um novo dia nascer, a leukosis ou albedo. Mas nesse estado de
"brancura", não se vive, na verdadeira acepção da palavra; é uma espécie
de estado ideal, abstrato. Para insuflar-lhe vida, deve ter "sangue", deve
possuir aquilo a que os alquimistas denominavam de rubedo, a
"vermelhidão" da vida. Só a experiência total da vida pode transformar esse
estado ideal de albedo num modo de existência plenamente humano. Só o
sangue pode reanimar o glorioso estado de consciência em que o
derradeiro vestígio de negrume é dissolvido, em que o diabo deixa de ter
existência autônoma e se junta à profunda unidade da psique. Então, a
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opus magnum está concluída: a alma humana está completamente
integrada (JUNG, 1952, em entrevista).

Se analisarmos apenas a sequência dos arcanos maiores - objeto de estudo
deste trabalho - observaremos o monomito e as alegorias do processo alquímico se
desenvolverem através da jornada do Louco, o arcano sem número que é o início e
o fim da narrativa, que representa o próprio herói em sua condição mais natural e
instintiva. Em cada arcano encontra-se um mistério a ser descoberto, um
aprendizado para que se continue a jornada.
O herói, por conseguinte, é o homem ou mulher que conseguiu vencer suas
limitações históricas pessoais e locais e alcançou formas normalmente
válidas, humanas. As visões, idéias e inspirações dessas pessoas vêm
diretamente das fontes primárias da vida e do pensamento humanos. Eis
por que falam com eloqüência, não da sociedade e da psique atuais, em
estado de desintegração, mas da fonte inesgotável por intermédio da qual a
sociedade renasce. O herói morreu como homem moderno; mas, como
homem eterno aperfeiçoado, não específico e universal , renasceu
(CAMPBELL, 1949, p.13).

Sua segunda tarefa seria, após transfigurar-se, retornar ao mundo comum
com a lição de vida renovada que aprendeu na jornada - etapa representada pelo
arcano 21, O Mundo. Dessa forma, a história que nos conta o tarô traduz o processo
de realização na condição humana e a relação do indivíduo com o mundo que o
cerca, o que Jung definiu como o processo de individuação, isto é, através da
imersão em sua própria psique, alcançar a superação do Ego (persona) e das
imagens primordiais das quais também fala Campbell no estudo da jornada do
Herói, estando esse processo “intimamente vinculado à assim chamada função
transcendente…”. (JUNG, 2009, p. 854)
A função transcendente não se desenvolve sem meta, mas conduz à
revelação do essencial no homem. No início não passa de um processo
natural. Há casos em que ela se desenvolve sem que tomemos consciência,
sem a nossa contribuição, e pode até impor-se à força, contrariando a
resistência do indivíduo. O sentido e a meta do processo são a realização
da personalidade originária, presente no germe embrionário, em todos os
seus aspectos. É o estabelecimento e o desabrochar da totalidade
originária, potencial. Os símbolos utilizados pelo inconsciente para exprimila são os mesmos que a humanidade sempre empregou para exprimir a
totalidade, a integridade e a perfeição; em geral, esses símbolos são formas
quaternárias e círculos. Chamei a esse processo de processo de
individuação (JUNG, 2009, p 186. Grifo do autor).

A partir destas relações concomitantes entre o tarô, a alquimia e as inúmeras
outras expressões da jornada do Herói, podemos concluir que estas alegorias são
criadas para revelar através dessas histórias a relação do ser humano com a própria
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psique e o mundo que o cerca - falando ao inconsciente sobre as mais diversas
facetas da condição humana através de uma linguagem arquetípica e simbólica.
1.3.2. A Linguagem Visual
Para Donis A. Dondis (2007), se a invenção do telefone móvel criou o
imperativo de um alfabetismo14 verbal universal, foi a partir da câmera fotográfica e
todas suas formas adjacentes que se desenvolveu o imperativo de um alfabetismo
visual universal. Logo, o cinema, a televisão e os computadores digitais, por
exemplo, são ramificações modernas da capacidade natural de todo ser humano de
desenhar e fazer-se entender através das imagens.
Na era tecnológica, a arte e seu significado, bem como a forma e a função do
componente visual da expressão e da comunicação, passaram por uma intensa
transformação. No entanto, no que tange sua estética, não houve nenhuma
mudança equivalente notável. Isso quer dizer que, à medida que o caráter das artes
visuais e de suas relações com a sociedade e educação sofreram alterações
profundas, a estética da arte permaneceu a mesma, anacronicamente presa ao ideal
de que o pré-requisito fundamental para a compreensão de qualquer mensagem
visual é a inspiração não-cerebral. Porém, limitar toda inteligência visual a uma
interpretação subjetiva é algo semelhante a uma árvore tombando silenciosamente
numa floresta vazia (DONDIS, 2007, p.3).
A expressão visual, que é fruto de uma complexa inteligência humana,
permite significar muitas coisas, em diferentes circunstâncias e para várias pessoas.
Porém, nossa sociedade não estimula sua investigação racional e a análise de seu
uso, deixando-nos reféns apenas da linguagem escrita. Dondis (2007) fala que, para
criar uma imagem com fins comunicacionais, pressupõe-se a aplicação de uma
linguagem visual, pois da mesma forma que se é possível verbalizar um
pensamento, podemos visualizá-lo também.
De acordo com a autora, a linguagem visual abarca inúmeros tipos de
expressões, que reclamam o conhecimento e leitura de elementos visuais, como
forma, cor, espaço (bidimensional e tridimensional), equilíbrio, relação entre luz e
No original “Lileracy, que quer quer dizer "capacidade de ler e escrever". Por extensão, significa
também "educado", "conhecimento", "instrução", mas que não traduzem o verdadeiro sentido do
vocábulo como ele é aqui empregado. Para evitar a introdução de um neologismo de sentido obscuro,
como, por exemplo, "alfabetidade", opinou-se por usar a palavra "alfabetismo", definido no dicionário
Aurélio como "estado ou qualidade de alfabetizado". (N. T.)”
14
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sombra, plano e superfície e outros. Contraditoriamente, vivemos em uma época
marcada pelo uso acentuado de imagens, que, para Kamper (2002), desencadeou a
crise da visibilidade, onde somos bombardeados por um fluxo imagético intenso e
revolto, mas acabamos não tendo tempo para refletir sobre o que vemos, instituindonos apenas como sujeitos depositários de informação, passivos diante de toda
aparelhagem tecnológica que nos cerca. Logo, estamos em um momento onde
muito se vê, mas pouco se sabe.
Na Psicologia Social, pesquisas que abordam a teoria das representações
sociais utilizam metodologias de coleta de dados que resultam em um produto
composto unicamente de formas verbais. Contudo, nota-se, cada vez mais entre os
pesquisadores desse campo científico, uma consciência ampliada acerca dos limites
e dificuldades oriundos de uma análise realizada exclusivamente a partir de dados e
informações derivados da linguagem verbal, uma vez que, durante o processo da
comunicação

humana,

ocorrem

simultaneamente

várias

modalidades

comunicacionais, onde cada uma possui códigos diferentes e socialmente
compartilhados.
Na

abordagem

antropológica

de

Denise

Jodelet

(2005)

sobre

as

representações sociais da loucura, por exemplo, a autora fala sobre a importância
de buscar informações além dos discursos verbais, posto que eles podem ocultar ou
disfarçar importantes significados. Convém assinalar que a Antropologia, há muito
tempo, utiliza-se de registros e imagens para compreender o que não foi dito com
palavras.
A compreensão da linguagem visual presente nas cartas de tarô contribui
para o direcionamento da construção do Fotolivro ARCANUM, que se constitui em
uma forma de recriar as imagens do tarô através da fotografia, tendo a luz como
personagem.

.
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2. Metodologia: A Experiência Imagética do tarô
A

imagem

é

um

artefato

cultural

que

nos

apresenta

o

mundo

simultaneamente com sua representação, desdobra-se em diversas formas e,
mesmo não sendo real, expõe aquilo ou alguém que não está presente (WELLER;
BASSALO, 2002). À vista disso, ela nos lança dois sentidos embutidos nela mesma:
o objetivo e o subjetivo. O primeiro é produzido por meio da existência e registro
cultural da imagem, enquanto que o segundo só é possível através da perspectiva
do sujeito que a observa e busca interpretá-la.
Didi-Huberman15, em seus trabalhos e estudos sobre a história da arte,
condena a prática de enquadrar a leitura de uma obra de arte aos códigos do seu
discurso verbal e faz uma crítica às limitações dessa área, contestando sua tradição
iconológica de analisar sob uma ótica “científica” apenas o conteúdo visível das
imagens. Por conseguinte, propõe que essa análise seja feita com cuidado, a fim de
desmembrar a imagem à procura de suas diversas mensagens que se escondem e
remontam a história.
Em vista disso, as imagens não podem ser entendidas apenas sob a ótica
delas mesmas enquanto formas e modelos de expressão definidos e restritos. O
autor sugere a abertura do olhar para a categoria do invisível, que está além do que
se pode ver e/ou ler em uma imagem, estabelecendo, dessa forma, a dialética do
olhar:
O ato de ver não é o ato de uma máquina de perceber o real enquanto
composto de evidências tautológicas. O ato de dar a ver não é o ato de dar
evidências visíveis a pares de olhos que se apoderam unilateralmente do
“dom visual” para se satisfazer unilateralmente com ele. Dar a ver é sempre
inquietar o ver, em seu ato, em seu sujeito. Ver é sempre uma operação de
sujeito, portanto uma operação fendida, inquieta, agitada, aberta. Todo olho
traz consigo sua névoa, além das informações de que poderia num certo
momento julgar-se o detentor (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 77).

Essa proposta possibilita levar o debate sobre imagens para o campo da
subjetividade, criando, a partir do olhar, um diálogo entre objeto observado e seu
observador. Assim, podemos comparar o ato de olhar e o conjunto de inquietações
que ele provoca aos devaneios amorosos com alguém. Para Roland Barthes (2003)
“o amor é um modo de olhar, é ver-se nos olhos do outro, é ver-se observado,
15

Georges Didi-Huberman é um filósofo, historiador e crítico de arte que nasceu em Saint-Etiénne, na
França, em 1953. O autor leciona Antropologia Visual na Escola de Altos Estudos em Ciências
Sociais, em Paris.
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furtivamente”. Dessa forma, podemos entender a dialética de Didi-Huberman como
as discussões suscitadas a partir da troca de olhares, do ver-se no outro e na
retribuição desse olhar. Para o autor, aquilo que observamos também nos observa.
Para ilustrar sua teoria e sinalizar essa tensão, o filósofo usa a metáfora da
porta aberta, que aparentemente nada nos oculta, mas, se passamos por ela,
podemos nos cegar com a luz que de lá emerge e que também nos atrai (DIDIHUBERMAN, 2015, p.15). Diante essa abertura, estamos diante do tempo. Assim
sendo, é possível compreender a “leitura” de uma imagem como um fluxo incessante
que cria e recria a partir do visível e invisível, que transforma a partir do ato de olhar
e que, ao mesmo tempo, encontra-se com outros vários olhares longínquos.
Referindo-se ao texto de Georges Bataille, L’expérience intérieure, Didi
chama de “experiência interior” aquilo que descende do encontro entre espectador e
imagens. Para Bataille, isto é uma “experiência” que não se limita ou se enquadra
em definições, sendo ela o próprio questionamento, uma vez que ela “existe no
coração do possível16”. O autor francês deixa evidente, também, a necessidade de
entender a irredutibilidade das faculdades sensível e inteligível durante um
procedimento cognitivo, destacando, dessa maneira, a conexão fundante e insolúvel
entre sujeito e mundo (Id., 2015, p. 25).
A partir dessa perspectiva, Didi-Huberman traça uma crítica ao cientificismo
na história da arte que sustenta processos apartados do sensível. O autor reitera
que devemos ver a imagem como elemento principal da “vida histórica”, o que
contradiz a concepção de que ela seja um evento pairado aleatoriamente no tempo,
ou que seus conteúdos são eternidades insensíveis às mudanças do mundo. Ela
não deve ser entendida como um simples documento da história, mas sim como um
objeto que produz uma temporalidade com dupla face: ao mesmo tempo que
provoca uma significação unicamente sintomal, ela também cria uma historicidade
unicamente anacrônica.
Sua primeira faceta desdobra-se no paradoxo do inobservado e do minúsculo.
Cria-se uma nova dimensão para essa ideia a partir do caráter de “montagem”, pois
promove um diálogo imagético que está intimamente ligado à concepção de tempo e

16

L´expérience est la mise en question ( à l´epreuve), dans la fiève et l´angoisse de ce qu´un homme
sait du fait d´être [...] Et comme “l´expérience intérieure” existe au coeur du possible, il n´est pas de
définition que je puissé donner qui ne se lie à la necessite, dont j´ai parle, de tout mettre en question
sans mesure (BATAILLE, 1973, p. 15; 427).
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história. A segunda, por sua vez, desenvolve-se quando passamos a observar o
mundo nesse modo sintomal, pois qualquer imagem, ainda que supostamente vazia
e simplória, carrega consigo uma inquietação que pode desestabilizar o meio em
que se enquadra. Na qualidade de procedimento epistemológico, a montagem
apoia-se na desmontagem: ao atentar-se ao invisível e intercruzar a imagem com
várias outras, vemos surgir outros tempos e memórias.
É a partir dessa lógica que podemos colocar num mesmo plano de análise
diversas obras distintas e relacioná-las, apontando, desta forma, seu caráter
anacrônico. O tarô de Marselha e a pintura egípcia17, por exemplo, relacionam-se
por meio das ilustrações sem perspectiva, profundidade e o uso do perfil:
Imagem 5 - Semelhanças entre o Tarô de Marselha e a arte do Egito Antigo

Fonte: GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento e
https://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-royalty-free-pintura-eg%C3%ADpcia-no-papiroimage36741836. Acesso em 23/11/17.

As cartas do Rider-Waite, por outro lado, recordam-nos os trabalhos de Matisse18,
com suas cores e tons envolventes:

17

Relativo ao período do Antigo Egito (3200 a.C. – 2100 a. C.)
Matisse (1869-1954) foi um pintor, escultor e desenhista francês.

20 Henri-Émile-Benoît
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Imagem 6 - Semelhanças entre o Tarô Rider-Waite e a arte de Matisse

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA e
http://earlwarrenarts.blogspot.com.br/2012/05/. Acesso em 23/11/17.

Já o baralho Mitológico nos faz rememorar a arte de Botticelli19, que é marcada por
um forte realismo, movimentos suaves e cores vivas:
Imagem 7 - Semelhanças entre o tarô Mitológico e a arte de Botticelli

Fonte: SHARMAN-BURKE, NEWELL, O Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano e
http://www.photofromtheworld.com/photo_Sandro%20Botticelli.asp. Acesso em 23/11/17.

Uma imagem é altamente sobredeterminada, uma vez que dela abrem-se
várias frentes temporais simultaneamente, e, por conseguinte, várias possibilidades
de conexões (DIDI-HUBERMAN, 2015, p.24). Possivelmente, outras relações entre
19

Sandro Botticelli (1445-1510) foi um pintor italiano.
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os exemplos acima poderiam ser traçadas. No entanto, não cabe aqui esgotar todas
as comparações existentes entre elas.
Na sequência, iremos promover uma leitura comparativa entre as cartas dos
arcanos maiores dos três tarôs utilizados até então - Marselha, Rider-Waite e
Mitológico - relacionando-os com a jornada do herói de Campbell para que, a partir
dessa análise, sejam extraídos um, dois ou mais elementos que irão reverberar em
nossa produção fotográfica, que culminará na criação de um fotolivro.
As três cartas colocadas juntas continuam operando pela perspectiva de DidiHuberman, uma vez que pertencem a tempos diferentes, sendo vistas de forma
entrecruzada. Para isso, nos colocaremos diante das imagens e deixaremos que as
suas sobrevivências, elementos visuais que sobrevivem, possam vir à tona.
A ordem dos arcanos utilizada neste estudo corresponde à ordem utilizada
pelo Tarô Mitológico, por possibilitar uma melhor relação com a ideia de jornada do
herói à qual nos propomos neste ensaio.
2.1. O Louco
Nas três cartas a primeira similaridade observada é que se retrata sempre um
andarilho vestindo trapos caminhando em uma paisagem árida. O tarô de Marselha
e o Rider-Waite possuem mais semelhanças entre si, uma vez que o Waite foi criado
com base nas imagens do tarô de Marselha. A presença de uma trouxa e o ataque
de um animal são elementos que fazem referência à própria partida ou chegada do
percurso do andarilho. No tarô Mitológico, assim como no Rider-Waite, o
personagem distraído está a beira de um precipício mas a sua linguagem corporal,
tal como a cabeça levantada e o olhar direcionado para o céu, nos revela a
tranquilidade do Louco diante do iminente perigo.
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Imagem 8 - O Louco

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento

Denominado o arcano zero ou 22, segundo o contexto e conveniência, O
Louco representa o início e fim da narrativa do tarô, uma representação imagética da
ideia de simplicidade e pureza de espírito que deve ser mantida pelo caminhante ao
partir para a jornada e ao concluir a peregrinação, sendo também um símbolo da
própria jornada que não se encerra em si mesma: mesmo tendo o Herói conquistado
todos os desafios, isto é, assimilado em seu psicocosmo todos os arquétipos, a
conclusão de sua trajetória se dá no retorno ao mundo comum, e O Louco evoca o
processo interminável de aprendizado e autodesenvolvimento e a humildade
necessária ao herói iluminado para reconhecê-lo.
A partir da análise imagética construída em torno dessas três referências e do
significado deste arcano, selecionamos como elemento norteador para a produção
da foto correspondente ao arcano zero a rosa branca, que aparece no Louco do tarô
Waite, simbolizando a pureza inerente ao conceito desta carta. Escolhemos este
elemento por entender que os seus múltiplos significados melhor contemplam o
arquétipo do Louco. A ideia de eterno recomeço, dada pelo precipício, será simulada
através da iluminação com um forte contraste de luz e sombra.
2.2. O Mago
No primeiro arcano, O Mago, observamos a presença dos 4 elementos
simbolizados pelos instrumentos diante do personagem: a espada, o bastão, o cálice
e o pentáculo, embora no tarô de Marselha existam variações destes objetos, tais
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quais copos, pequenos discos agrupados, uma bolsa, dados, e uma faca com a
lâmina descoberta. No baralho de Marselha e no Waite nota-se o símbolo do infinito
sobre a cabeça do Mago, embora no tarô de Marselha este símbolo apareça de
modo mais implícito no formato do seu chapéu.
Constata-se também que em ambos o personagem segura uma vareta, uma
referência à ideia de domínio e impulso criador. Já entre o tarô Mitológico e o Waite,
o que nos chama atenção é a semelhança dos trajes, uma roupa branca e vermelha,
configurando o equilíbrio entre a pureza e a sagacidade. Notamos também o
contraste entre as duas paisagens, no Waite temos uma paisagem colorida e
florescente, enquanto no Mitológico há uma paisagem desértica. Outro ponto a se
ressaltar, desta vez entre o tarô de Marselha e o Mitológico, é a possível
correspondência entre os sapatos de cores diferentes do Mago de Marselha e os
caminhos opostos na encruzilhada em que se encontra o Mago Mitológico - duas
ramificações da estrada ocultam-se com a distância - uma analogia para o equilíbrio
da dualidade presente no arquétipo do Mago, como por exemplo, o humano e o
divino, a razão e a emoção, etc.
Imagem 9 - O Mago

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento

O arcano Um representa o chamado à jornada, isto é, o primeiro passo
iniciático, a vontade básica no caminho da sabedoria. Diz respeito à capacidade de
superar os desafios que a vida apresenta utilizando as habilidades da mente e a
destreza da linguagem, representação máxima do arquétipo de Hermes, sua astúcia
33

e seu dinamismo sem repouso, inclusive é possível observar a relação direta do
arquétipo do Mago com este mito, no qual a vareta faz uma analogia com o caduceu
de Hermes e este aparece explicitamente no baralho Mitológico. Trata-se da relação
do Herói com o mundo comum, o domínio do plano cotidiano e ordinário.
A partir desta análise, selecionamos como elemento que orientará a produção
da foto correspondente ao arcano um o símbolo do infinito desenhado através da
técnica de light painting20 por melhor sintetizar esta ideia de princípio de algo novo e
as suas infinitas possibilidades de desdobramento, bem como o equilíbrio entre o
físico e o espiritual, significação inerente ao arcano do Mago.
2.3. A Imperatriz
Em uma primeira leitura das lâminas, a coroa usada pelas personagens é
uma característica compartilhada entre as três, da mesma forma, os cabelos estão
descobertos, diferentemente das representações da Sacerdotisa. Arquétipo que
traduz eficientemente a ideia de feminilidade no tarô, as imagens nos revelam
diversas símbolos que contemplam este conceito, como é possível melhor constatar
no tarô Waite e o no Mitológico: o símbolo astrológico de Vênus grafado no assento
do primeiro, e o campo florido da paisagem do segundo, bem como a estampa
florida do vestido em ambas.
No tarô de Marselha e no Waite, a Imperatriz está sentada em um trono e
segura um cetro na mão, uma referência simbólica ao poder criativo, agora em uma
figura feminina. No primeiro, em específico, ela abraça um escudo, postura que
alude ao acolhimento materno. Paradoxalmente, sua posição conota uma atitude de
defesa, uma vez que o escudo é um instrumento de proteção e imponência. No
escudo há a ilustração de uma águia, outro símbolo de poder, geralmente associado
a figuras masculinas, bem como na mitologia grega, na qual a águia relaciona-se à
imagem de Zeus, o deus mais poderoso do Olimpo. Desta vez, na Imperatriz, a
figura matriarcal sobrepõe-se à masculina.

20

Em português: “pintar com a luz”. Técnica de iluminação fotográfica que consiste em movimentar uma fonte
luz em um ambiente escuro com a câmera configurada com um longo tempo de exposição.
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Imagem 10 - A Imperatriz

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento

O arcano da Imperatriz simboliza o arquétipo da Mãe, expressão dos ideais
de feminilidade, fertilidade, sabedoria e experiência, no Mitológico, por exemplo, a
personagem aparece grávida. Neste ponto da jornada, o Herói aprende a ser
receptivo. No segundo e no terceiro arcano ele conhece os seus mentores, sendo a
Imperatriz a Mãe que ensina com zelo e amparo.
Esta leitura nos permitiu eleger as flores e o trigo como elementos
constituintes da fotografia referente a este arcano, em uma analogia na qual as
fertilidades da natureza e a feminina convergem; o tecido representando as vestes
reais da Imperatriz e a cor dourada através da luz simbolizando o seu poder
soberano. A iluminação será suave, com tom amarelado para conferir a ideia de
acolhimento e receptividade.
2.4. O Imperador
Comparando as imagens do Imperador nos três baralhos, o primeiro aspecto
em comum que identificamos é a autoridade simbolizada pelo trono, pela coroa, e a
sua postura enquanto segura um cetro nas mãos, substituído pelos raios de Zeus no
tarô Mitológico. Os três personagens possuem uma barba longa, indicando a ideia
de experiência e paternalismo. No tarô de Marselha e no Mitológico encontramos
novamente a água presente junto ao Imperador, no primeiro a vemos gravada no
trono e no segundo pousando no ombro do personagem. Como dito anteriormente, a
águia é a própria representação de Zeus, o soberano dos deuses e dos homens. “A
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águia é um emblema de Zeus por causa de sua agudez de visão e poder de alto
voo, acima de qualquer outro pássaro. Tal como um pássaro de rapina, ele também
expressa o instinto agressivo e de conquista do deus.” (SHARMAN-BURKE,
NEWELL, 1988, p.38).
Imagem 11 - O Imperador

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento

A narrativa que envolve o arcano do Imperador é a assimilação do poder
patriarcal pelo Herói; se na Imperatriz ele aprende com a sabedoria compassiva e
materna, com o Imperador esse ensinamento se dá de maneira muito mais rígida e
autoritária. Quando o Louco perpassa pelo Imperador, ele incorpora a sua
autoridade e aprende a enfrentar os desafios de sua jornada com seus próprios
recursos. É a última instrução do Herói antes de cruzar o ponto sem retorno, que o
arrebata ao mundo oculto.
Para a construção da foto correspondente ao arcano três, buscamos
transmitir imageticamente a ideia de soberania e opulência presentes neste
arquétipo, utilizando elementos como as moedas e o veludo para indicar luxo e
exuberância. Utilizamos também a coroa como o símbolo de autoridade.
Aplicaremos uma iluminação duplo-lateral e um enquadramento frontal.
2.5. A Sacerdotisa
Analisando comparativamente as três imagens, identificamos como pontos
em comum: a coroa na cabeça das personagens e as roupas que cobrem os seus
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pés. A Papisa das três cartas é a representação de uma figura religiosa feminina, e é
possível constatá-lo devido às roupas utilizadas pelas sacerdotisas, principalmente
nas imagens do tarô de Marselha e do Rider-Waite, nos quais verificam-se mais
similaridades: trajes monásticos e a presença do véu, ambas sentadas em um trono
e portando um livro sagrado nas mãos21.
Nas imagens do tarô Waite e Mitológico a dualidade da consciência humana é
representada por duas colunas de cores opostas - uma preta e uma branca. A
Sacerdotisa do Mitológico é representada pelo mito de Perséfone22, rainha do
Submundo, uma alegoria para o território desconhecido da mente, nesse sentido “os
impulsos potenciais, tanto criativos quanto destrutivos, estão ocultos na escuridão do
inconsciente” (SHARMAN-BURKE, NEWELL, 1988, p.41). Na Sacerdotisa de Waite
há duas letras inscritas nas colunas:
O Arcano II no Tarô Rider Waite, publicado pela primeira vez em 1910, por
William Rider, apresenta a Sacerdotisa sentada entre duas colunas, uma
preta, com a letra B e a outra branca, com a letra J, sendo B de Boaz,
personagem bíblico do Antigo Testamento e o nome de uma das colunas do
Templo de Salomão, significando negação; e J de Jachin, significando
começo, o nome da segunda coluna23 (HAUY, 2013, online)
Imagem 12 - A Sacerdotisa

21

No tarô Rider-Waite, a personagem segura a Torá, livro sagrado que constitui os fundamentos do
Judaísmo.
20
Perséfone na mitologia grega é a deusa da agricultura, filha de Zeus e Deméter, a Mãe-Terra.
21
Trecho encontrado no site: http://www.clubedotaro.com.br/site/m32_02_Papisa_ClaudiaHauy.asp,
acesso em 27/09/2017.
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Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento

Se nos três primeiros arcanos, O Louco adquire o conhecimento e domínio do
mundo comum e da sua jornada e conhece seus mentores, na Sacerdotisa o Herói
adquire conhecimento da subjetividade de sua consciência e emocionalidade. A
Sacerdotisa transporta o Herói para lugares onde O Mago não pôde levá-lo: o
conhecimento de suas emoções e complexos inconscientes; O Mago e O Imperador
são arquétipos que traduzem a racionalidade, enquanto A Imperatriz e A Sacerdotisa
referem-se aos mistérios do coração. O Herói parte para uma busca de respostas
em seu interior e nesse processo de introspecção, aprofunda-se nos conhecimentos
sagrados.
De acordo com a análise das três imagens, o elemento selecionado para
conduzir a construção da foto correspondente ao arcano quatro é a Romã, presente
na imagem do Tarô Mitológico, em que a personagem segura a fruta repartida na
mão direita, e no Rider-Waite, em que a fruta aparece estampada no pano atrás da
Sacerdotisa. A Romã, na tradição cristã, é um símbolo da perfeição do amor divino e
da pureza de Maria, frequentemente associada à feminilidade em diversas culturas.
A romã também figura o mito de Perséfone, no qual simboliza a fruta dos mortos. A
imagem do fruto remete à perda da virgindade e à menstruação, “é por isso que o
mundo oculto de Perséfone é fértil e repleto de um potencial criativo a ser
desenvolvido”

(SHARMAN-BURKE,

NEWELL,

1988,

p.41).

Outro

elemento

selecionado para a construção da foto é o pergaminho, um símbolo para a aquisição
de conhecimentos místicos e religiosos. A escolha desses elementos está
assegurada na riqueza emblemática que possuem, tornando-os mais eficientes na
representação deste arquétipo. Utilizaremos iluminação de cima, ressaltando a
textura dos elementos.
2.6. O Hierofante
Nos personagens destas três cartas, encontramos mais uma vez a coroa
sendo utilizada, novamente como um símbolo de poder, mas no Hierofante é o
poder de quem ocupa uma alta posição na hierarquia religiosa, aquele que detém o
conhecimento sagrado. O gesto feito pelo Hierofante nas três imagens confirma,
mais uma vez, a posição do personagem enquanto guardião de um poder espiritual,
por se tratar de um gesto feito para abençoar aqueles que estão diante dele,
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especificamente no tarô de Marselha e no Waite, nos quais há duas pessoas diante
do Papa que está possivelmente benzendo os dois.
É possível observar na sequência dos três baralhos a ressignificação da
simbologia cristã no tarô através dos tempos. No tarô de Marselha o personagem é
intitulado O Papa, pontífice máximo da Igreja Católica, que segura uma cruz de seis
braços; no tarô Rider-Waite, a figura cristã do Papa é renomeada e substituída pelo
O Hierofante, embora ele ainda tenha em mãos a cruz; já no baralho Mitológico a
imagem é ainda mais divergente: aqui o guardião dos segredos é uma criatura
híbrida, a figura de Quíron, rei dos centauros na mitologia grega, que carrega
consigo um pergaminho em substituição à cruz das demais cartas. Há também nas
três lâminas a presença de colunas atrás do Hierofante, denotando um espaço
sagrado ou templo.
Imagem 13 - O Hierofante

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento

O Hierofante designa um ponto crucial na jornada do Louco, onde ele cruza o
portal para o mundo oculto. É aqui, quando perpassa pelo guardião dos mistérios
espirituais, que ele conhece a vontade divina. Este arquétipo é também uma
representação da Lei moral, diferentemente da noção de justiça mundana do
Imperador. A partir deste momento, de posse dos conhecimentos sagrados
ensinados pela Sacerdotisa, o Herói deixa seu mundo e aventurar-se no
desconhecido.
Para a construção da fotografia referente ao arcano cinco, os elementos que
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nos orientarão serão as chaves, ilustradas no tarô de Waite, caracterizando a
detenção dos segredos guardados pelo Hierofante e também a “luz de Deus”
(representada pela iluminação direcionada de cima para baixo) exemplificada na
ilustração do tarô Mitológico.
2.7. Os Enamorados
Sob a análise comparativa das três lâminas, verifica-se que as imagens
retratam a cena de um matrimônio ou a oficialização de união amorosa, cena que
sintetiza a ideia central do arcano seis. Podemos observar que as três imagens se
passam ao ar livre, sobre uma relva; nota-se também o céu azul e vívido e a
presença de colinas ao fundo, principalmente no tarô Waite e no Mitológico. No tarô
de Marselha e no Rider-Waite há uma figura angelical sobre o casal, uma alusão ao
mito do Cupido (filho de Afrodite na mitologia grega), entidade responsável pela
paixão e união dos casais. No baralho Mitológico há uma divergência maior desta
mesma cena: três deusas, Hera, Afrodite e Atena disputam o título de mais bela
entre as três, diante de Páris24.
No tarô de Marselha, além da intermediação do Cupido, há o retrato de um
casamento na presença de um sacerdote, simbolizando o matrimônio enquanto
sacramento. No tarô Waite repete-se a mesma cena, porém sem a mesma
institucionalização formal do primeiro baralho. Além das interpretações usuais
acerca da união através amor romântico, uma importante leitura para o arquétipo
deste arcano é também a questão da dúvida e da escolha diante de possibilidades
distintas, referindo-se de maneira alegórica à dualidade de caminhos que o Herói
enfrenta nesta etapa da jornada.

24

Segundo a mitologia grega, Hera é a rainha das deusas e esposa de Zeus, segura o mundo nas
mãos como uma oferta do poder pertencente a Zeus. Afrodite, a deusa do Amor e da Beleza, oferece
a Páris o cálice do amor, o poder de obter a mulher mais bonita entre os mortais. Atena, deusa da
Justiça e da estratégia em batalha, segura nas mãos uma espada, oferecendo a Páris o poder de
torná-lo o mais justo entre os guerreiros.
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Imagem 14 - Os Enamorados

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento

A partir deste momento, na caminhada do Louco, o Herói encontra-se na
primeira fase individual do trajeto iniciático. Tendo atravessado o portal em O
Hierofante, o Louco agora caminha a mercê de sua própria sorte e sujeito às
consequências de suas escolhas, sendo a dúvida a principal inimiga neste ponto: a
bifurcação entre o caminho do Vício e da Virtude.
Desta forma, selecionamos a dualidade como o elemento orientador na
construção da fotografia que corresponde ao arcano seis, sob a compreensão de
que esta é a ideia mais significativa por trás do arquétipo dos Enamorados. Para
representar essa dualidade escolhemos um cristal que será traspassado por duas
luzes diretas, uma de cor quente e uma de cor fria, em uma alusão à convergência
de caminhos que propõe esta carta.
2.8. O Carro
A primeira característica em comum observada nas três lâminas é a presença
de uma carruagem conduzida por dois cavalos (que equivalem às duas esfinges
presentes no tarô Waite) de cores diferentes, trazendo à tona mais uma vez a
duplicidade simbólica. Os três personagens vestem armaduras e possuem uma
lança, embora no tarô de Marselha e no Waite, a imagem transmitida pelos trajes e
pela sua postura correspondam mais a uma ideia de realeza, principalmente pela
coroa utilizada pelos dois, enquanto no tarô Mitológico o personagem possui ares de
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um cavaleiro, carregando consigo um escudo e em substituição da coroa veste um
capacete.
Imagem 15 - O Carro

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento

Neste arcano, nosso Herói confronta seus próprios impulsos agressivos e ao
invés de negá-los, precisa começar a aprender a controlar seus instintos para
sobreviver aos desafios do mundo competitivo e desenvolver a faculdade da
liderança frente às futuras batalhas que forjarão o seu caráter. Após conhecer
claramente seus aliados e inimigos, O Louco necessita agora sobreviver aos testes
que irão considerá-lo digno da vitória.
No sentido divinatório, quando o Carro aparece em uma abertura de cartas,
ele prevê um conflito ou uma disputa que podem resultar em uma
personalidade mais forte. É possível chegar a um confronto não somente
com a agressão de outras pessoas, mas também com os nossos próprios
impulsos competitivos e agressivos. Esse conflito não pode ser evitado, mas
deve ser enfrentado com força e reserva. E, dessa maneira, o Louco
alcança a harmonia aprendendo a administrar suas próprias contradições e
passa do mundo da adolescência para o estágio seguinte de sua jornada.
(SHARMAN-BURKE, NEWELL, 1988, p.53-54)

Para construir a fotografia equivalente ao arcano sete, a representação da
tomada de controle em relação aos impulsos desordenados, explicitada pelas
direções opostas tomadas por cada cavalo, se dará através das mãos que seguram
as cordas, em uma analogia às rédeas ilustradas nas cartas. A iluminação será
duplo-lateral.
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2.9. A Justiça
Em um primeiro olhar, as características em comum nas três cartas que
ressaltam à leitura são as personagens sentadas em um trono, usando uma coroa e
segurando uma espada e uma balança em cada mão. Identifica-se também a
figuração de duas pilastras atrás do trono da Justiça, simbolizando a ordem
metódica e racional deste arquétipo. O dualismo entre a espada e a balança significa
o equilíbrio entre o uso da força e do juízo imparcial. No tarô Mitológico temos ainda
a presença de uma coruja que repousa sobre o ombro da personagem, análoga à
clareza do olhar, além da superfície quadriculada do piso xadrez, que sugere “a
capacidade da mente para integrar tanto a luz quanto a escuridão em um padrão
ordenado e coerente” (SHARMAN-BURKE, NEWELL, 1988, p.55).
Imagem 16 - A Justiça

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento

Neste ponto da jornada do Louco, na Justiça, o Herói perpassa pelos filtros
éticos e morais, aprendendo a utilizar, estratégica e racionalmente, seu poder de
batalha. Se no Carro, ele se impõe às suas primeiras batalhas e à agressividade, e
nos Enamorados compreende o desejo erótico, superando os dois grandes desafios
da juventude, na Justiça ele aprende a lidar com as experiências da vida e a medir
causas e consequências através da imparcialidade. Partindo dessa interpretação,
elegemos a balança e a espada para protagonizarem a fotografia correspondente ao
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arcano oito25, sintetizando em suas simbologias, respectivamente, a ideia de
imparcialidade e de poder militar.
2.10. A Temperança
Nas três imagens, a primeira característica em comum evidenciada é a
presença dos cálices nas mãos da figura - que apresenta-se como uma mistura
andrógina de mulher e anjo - derramando água de uma sobre a outra, sendo uma
referência simbólica ao equilíbrio entre polaridades e o fluxo contínuo de
sentimentos.
A presença da água reforça o caráter emocional por trás da simbologia deste
arcano e as asas reforçam a divindade deste personagem, pois é através delas que
a tarefa de mensageiros entre o mundo físico e espiritual pode ser cumprida. Vale
ressaltar, também, que os anjos são a personificação do ideal de pureza e, através
disso, o arcano da Temperança evoca o mito do hermafrodita.
Neste ponto da jornada, o Louco procura construir, através do coração
equilibrado, uma individualidade estável e aprende a resolver os seus conflitos e
batalhas saudavelmente através da compaixão. O arcano da Temperança orienta o
Herói restabelecer o fluxo de sentimentos. Porém, diferentemente da reflexão fria e
objetiva da Justiça, a Temperança é compassiva e misericordiosa, sendo a
representação do sentimento genuíno que, ao contrário da emoção enquanto reação
intensa a uma situação, aparece como uma faculdade inteligente de escolha,
equilíbrio e fluidez.

25

Os arcanos oito e onze, A Justiça e a Força, no baralho Rider-Waite, têm suas ordens invertidas.
Neste trabalho, utilizaremos a ordem do tarô Mitológico, por ser o mais coerente com a proposta do
monomito.
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Imagem 17 - A Temperança

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento

Para compor a produção da foto referente ao arcano nove, selecionamos a
água em movimento entre os cálices, fazendo alusão ao fluxo interno de
sentimentos em harmonia. O arco-íris também será um elemento da composição
dessa foto, uma vez que representa a ligação entre Céu e Terra, divino e mundano,
assim como Íris26, representada no tarô Mitológico. A técnica utilizada será o light
painting.
2.11. A Força
Em A Força, um primeiro olhar sobre as imagens nos evidencia como ponto
em comum a presença do leão, animal que aqui simboliza o instinto egocêntrico,
bem como, a força indestrutível dos impulsos infantilizados. Da mesma forma, nas
três cartas aparece um personagem que doma o leão. No tarô de Marselha e no
Waite, trata-se de uma personagem feminina enquanto que no tarô mitológico, um
personagem masculino, de porte bastante viril. Mais uma vez, no tarô de Marselha e
no Waite a ação da personagem é similar, ambas estão abrindo com as mãos as
mandíbulas do leão, diferentemente do tarô Mitológico, no qual, o guerreiro Hércules
envolve com os braços o pescoço do animal. No tarô de Waite observamos um
cenário verde e iluminado, no tarô Mitológico o personagem encontra-se dentro de
uma caverna escura, escuridão essa que sugere a impenetrabilidade do
inconsciente no qual manifestam-se os impulsos primitivos.
26

Na mitologia grega, Íris representa a união entre o céu e a Terra: é a personificação do arco-íris e a
mensageira dos deuses.
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Imagem 18 - A Força

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento

O arcano sereno e triunfante encerra a primeira metade do tarô: eis aqui o
ápice do caminho racional inaugurado pelo Mago, inclusive assemelhando-se à
imagem do primeiro arcano do tarô de Marselha (em pé, com uma postura de ação
repousada e, principalmente, pelo chapéu que segue o desenho do signo do infinito).
No combate animalesco representado pela Força, o Herói enfrenta mais um teste
antes de partir ao encontro de seu “antagonista” - que mais adiante se descobrirá
que se trata de seu próprio ego em A Morte. O leão combatido representa o instinto
de auto importância em sua forma mais selvagem e cruel, em relação àqueles dos
quais o Herói depende ou lhe roubam o centro das atenções.
Se esse animal for conquistado, então podemos apropriar-nos de sua pele
mágica que, em termos psicológicos, significa integrar o poder vital da
besta, fazendo com que siga a um ego consciente e responsável. Por
conseguinte, a vitória do Herói sobre o leão não é verdadeiramente uma
morte, mas uma espécie de transformação, de maneira que a força e a
determinação do animal sejam expressas por um humano, e não por um
animal (SHARMAN-BURKE, NEWELL, 1988, p.65).

Selecionamos como componente principal para orientar a construção
fotográfica relativa a esse arcano a ideia do embate entre o guerreiro e o leão, no
qual há um direcionamento da agressividade para uma finalidade criativa. A luta e a
vitória sobre o leão significa aqui, a conquista da coragem e da integridade
necessárias para lidar com os impulsos primitivos. Dessa forma, a ideia do embate
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pela contenção desses impulsos será representada imageticamente pela contenção
da luz (emitida por um globo) com as mãos.
2.12. O Eremita
Inicialmente, a análise comparativa das três imagens nos revela o
personagem solitário caminhando em uma paisagem árida, os três carregam uma
lamparina e um cajado, substituído pela foice27 no tarô mitológico, sendo a lamparina
um símbolo de orientação, a clareza necessária para que o Eremita não se perca
nos caminhos sombrios de sua própria consciência. Assim como as barbas longas
do ancião, o cajado é também uma insígnia de maturidade, um guia e suporte
necessário em sua caminhada. Observa-se também uma similaridade nas vestes do
personagem, os três utilizam uma longa túnica com capuz, mas somente no tarô
Mitológico e no Waite o Eremita aparece com a cabeça coberta.
Imagem 19 - O Eremita

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento

Contemplando a sua solidão, agora o Herói busca aceitar as próprias
limitações, visando alcançar a maturidade necessária para superar o Ego. De posse
das suas armas mágicas, o Louco segue rumo ao covil do inimigo, até mesmo no
tarô Mitológico há, através dos elementos imagéticos, um prenúncio do que o espera
daqui por diante: o corvo nos ombros de Cronos e a foice em sua mão aproxima-se
do retrato da Morte. O arquétipo do Eremita representa o isolamento, a
concentração, a paciência e ensina ao Herói a sabedoria do silêncio - um momento
27

A lâmina da foice é uma analogia à lua crescente, configurando os ciclos do tempo e as flutuações.
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de reflexão antes de seguir em sua jornada.
Para a produção da fotografia correspondente ao arcano onze, a lamparina
será o elemento em evidência. Por ser uma fonte de luz de pouca intensidade, a
lamparina contrasta com a escuridão predominante, fazendo referência à luz interior
em meio à solidão do Eremita. Por tanto, utilizaremos a luz e o enquadramento que
ressaltam essa solidão.
2.13. A Roda da Fortuna
A roda é o primeiro elemento que se destaca ao realizar uma análise
relacional das lâminas, na qual aparecem três figuras diferentes que operam o
movimento. A roda é o símbolo da infinitude dos ciclos:
A imagem da própria Roda é profunda, pois seu aro giratório assemelha-se
ao cenário em constante movimento com o qual nos deparamos durante a
vida; porém o eixo está sempre no centro, uma essência ou fonte constante
e imutável. O eixo é como o “eu” oculto que “escolhe” (apesar de não ser
uma escolha do ego consciente) volta-se para as várias situações,
acontecimentos, caminhos e pessoas. (SHARMAN-BURKE, NEWELL,
1988, p.73)

Embora haja uma variação relevante entre as figuras responsáveis por mover
a roda, as três carregam significados similares: No tarô de Marselha e no RiderWaite, um assenta-se sobre a roda em uma posição estável, um faz um movimento
descendente enquanto o outro ascende à parte superior da roda, enquanto no tarô
Mitológico essas três “forças” estejam representadas pelas três deusas do Destino
que tecem, medem e cortam os fios ligados à roda, e aparecem na imagem em três
idades diferentes.
Imagem 20 - A Roda da Fortuna

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento
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A Roda da Fortuna marca um momento crítico da jornada do Herói - um ponto
de virada em seu caminho ao encontro de si mesmo. O maior conflito de sua jornada
é apresentado a ele por padrões alheios ao seu controle - o que se entende por
força do Destino e o Louco precisa aprender a se adaptar às circunstâncias. Nesse
estágio, o Louco confronta-se com os padrões de comportamento repetitivos e
aprende sobre a finitude dos ciclos; se revela a ele a possibilidade de finalmente se
libertar da repetição e seguir o caminho de sua reintegração.
Se na carta da Sacerdotisa o Louco descobre a faculdade intuitiva em seu
inconsciente, utilizando esta faculdade ele é capaz de entrever o padrão do
destino em ação; (...) por conseguinte, a Roda da Fortuna é mais do que um
indicador de mudança. Ela é o emissário de uma profunda jornada na qual o
Louco, a nossa própria imagem, gradativamente chega a termos com o seu
próprio destino. (...) Portanto, o Louco é despertado de sua acomodação e
começa a descida para a sua própria fonte. (SHARMAN-BURKE, NEWELL,
1988, p.73-74).

Para construir a fotografia correspondente ao arcano doze, selecionamos
como elemento norteador a forma circular da roda, que suscita a ideia de movimento
constante presente neste arquétipo. Utilizaremos também um livro, presente na carta
de Waite, fotografado em quatro situações diferentes, sugerindo dinâmica e a
passagem do tempo. A forma circular da roda será desenhada através da técnica
fotográfica do light painting e o livro por múltipla exposição.
2.14. O Enforcado
À priori, a característica comum que percebemos entre as três cartas é a
posição invertida do personagem, que está pendurado por um dos pés, mantendo as
pernas cruzadas. Essa posição alude à perda do controle racional, uma vez que sua
cabeça está voltada para o chão, descendo rumo ao desconhecido da mente. Os
tarôs de Marselha e Waite ilustram o personagem com roupas, ao passo que no
Mitológico ele se encontra despido. Mais uma vez, em ambos os primeiros, o
Enforcado está suspenso em uma trave de madeira. No terceiro, essa passagem
ocorre à beira de um precipício.
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Imagem 21 - O Enforcado

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento

Neste arcano, o Herói reflete sobre o valor do sacrifício. Na carta da Roda da
Fortuna, o Louco se depara com as bruscas mudanças do destino, mas aqui ele
aprende a aceitar a submissão aos fluxos misteriosos da Roda, ao invés de reagir.
Embora esteja imobilizado, o Enforcado mantém uma expressão serena, pois
aprende a enxergar sua situação por outro ângulo. É possível, inclusive, considerar
o protagonista desta carta homólogo ao Mago, pois este arcano também inicia uma
nova fase, porém partindo do extremo oposto, após o caminho intelectual encerrado
em A Força. “A carta do Enforcado é um desabrochar natural da Roda da Fortuna,
pois implica a disposição em confiar naquele ‘Outro’ que sabe, melhor do que o ego,
o que pode ser necessário e correto para o nosso desenvolvimento” (SHARMANBURKE, NEWELL, 1988, p.77).
A partir dessa leitura e do significado desse arcano, a construção da foto
correspondente à carta do Enforcado será conduzida pela ideia da posição invertida
do personagem, representada, aqui, por uma vela de cabeça para baixo, na qual a
chama, tal qual a cabeça do herói, simboliza a razão.
2.15. A Morte (ou O Arcano Sem Nome)
A análise comparativa das três lâminas nos revela como elemento comum,
primeiramente, a figura sombria que protagoniza as cartas, simbolizando o fim de
um modelo interno vigente: no tarô de Marselha temos um esqueleto que caminha
apoiando-se em uma foice; no Rider-Waite temos outro esqueleto, dessa vez
vestindo uma armadura, montado em um cavalo e portando uma bandeira; no
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Mitológico temos Hades, o deus do submundo, envolto em uma túnica preta. Em
uma leitura posterior, percebemos a presença de figuras humanas. No primeiro, elas
aparecem como restos mortais; no segundo elas aludem aos mortos e sobreviventes
de uma guerra; no terceiro vemos crianças ajoelhadas diante de Hades, ofertandolhe presentes.
Imagem 22 - A Morte

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento

Em A Morte, o Herói finalmente desce ao covil do inimigo e encontra-se com
seu antagonista na jornada - o próprio Ego. No arcano quatorze o Herói precisa
morrer, metaforicamente, para renascer em seguida. Arquétipo de uma dramática
transmutação, ela representa o fim necessário e irredutível ao Eu profano para que
renasça na vida superior que a iniciação concede. É a entrada do Louco no terreno
do desconhecido, totalmente nu, abrindo mão de todos os antigos padrões e atitudes
que garantiam a sua segurança. No Enforcado, o Herói aprende a submeter-se
voluntariamente às leis ocultas da psique, e A Morte representa a perda total condição necessária para o enfrentamento de sua própria Sombra no arcano
seguinte.
Elegemos como elemento orientador para a produção da fotografia
correspondente ao arcano quatorze o crânio de uma caveira, em razão de sua
simbologia atrelada ao significado da morte. Empregaremos a iluminação de
maneira contrastada.
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2.16. O Diabo
Inicialmente, a primeira característica que as cartas analisadas compartilham
é a presença de três personagens, cujo maior mostra-se “possuidor” dos outros dois,
representados com sexos diferentes, em tamanhos menores e acorrentados. Essa
figura principal exibe traços de metamorfismo, como chifres, pernas de bode e pés
de cabra.
Na mitologia, o bode era associado à depravação e à sujeira, e era
considerado um animal lascivo e desprezível. Mas o bode também
simboliza o bode expiatório, a pessoa sobre a qual os outros projetam o
lado inferior de si mesmos para se sentirem mais limpos e moralistas. Por
isso Pan, o Diabo, é o bode expiatório que culpamos por nossos problemas
na vida. (SHARMAN-BURKE, NEWELL, 1988, p.83)

A submissão dos personagens humanos, expressa nas cordas ou correntes
que amarram o casal nu, é uma metáfora à condição inevitável de subordinação do
homem aos instintos animais personificados na figura do Diabo. Os baralhos de
Marselha e Rider-Waite possuem mais similaridade, evidenciada na mão esquerda
erguida do personagem - uma alegoria à filosofia do Caminho da Mão Esquerda na
tradição esotérica ocidental, onde as práticas ritualísticas afirmam o individualismo e
são orientadas para o contato com a Sombra28 do inconsciente, segundo Jung,
nosso Ego mais sombrio.
Imagem 23 - O Diabo

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento.

28

Para Jung, a Sombra é a parte da personalidade humana que contém todas as atividades e desejos
considerados animalescos e imorais, negados pela sociedade e por nós mesmos. É o domínio mais
primitivo da natureza do homem (JUNG, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, 2002, p. 31-32).
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No arcano do Diabo, o Herói descobre um grande segredo para a
transpessoalidade de sua jornada de iluminação: a necessária reconciliação com os
seus aspectos mais sombrios reprimidos pelo Ego. Neste ponto o Herói começa a se
enxergar em seu próprio antagonista, reconhecendo em si tudo aquilo que ele negou
para si mesmo. De posse do aprendizado adquirido a partir dessa reconciliação com
as trevas, o Herói pode transmutar essas forças para vencer o próprio Ego.
Como elementos condutores para a foto correspondente ao arcano quinze,
teremos o fogo, símbolo das almas errantes; as uvas, fazendo alusão à fartura e
prosperidade - porém aqui como marca da luxúria; o ouro, que vem para nos lembrar
que o desejo por dinheiro, sob regência do Diabo, transmuta-se em ganância; e, por
último, as correntes, que se referem às prisões.
2.17. A Torre
No arcano dezesseis, vemos, nas três cartas selecionadas, uma torre que
está sendo destruída por forças exteriores a ela, representando, aqui, a ruína de
estruturas sólidas. Nos tarôs de Marselha e Rider-Waite, foram ilustradas figuras
humanas se jogando das janelas da construção em queda, sendo uma alegoria para
o abandono do orgulho.
A imagem de um homem que se precipita no vazio, do alto de uma torre, é
uma das alegorias mais remotas que se conhece para representar o
orgulho. Custa pouco intuir que esta metáfora – e a aniquilação celeste que
a acompanha – tem filiação direta ao destino da torre de Babel (RIEMMA,
2015, online).

Outro elemento em comum evidente nas três imagens é a presença da coroa,
o símbolo do poder hierárquico, que aparece em queda nos baralhos de Marselha e
Waite. No Tarô Mitológico a coroa aparece na cabeça de Poseidon, deus dos
terremotos e das profundezas do oceano, que surge para derrubar o domínio do rico
e poderoso Minos. “O surgimento do deus do mar sugere uma poderosa força
instintual emergindo do inconsciente, mais forte do que os esforços da vontade de
reprimí-la” (SHARMAN-BURKE, NEWELL, 1988, p.87).
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Imagem 24 - A Torre

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento

A Torre, denominada A Casa de Deus (La Maison Dieu) no tarô de Marselha,
é compreendida como um símbolo das construções humanas na Terra, e sua
verticalidade como uma referência ao orgulho - a pretensão humana de imitar o
Grande Arquiteto29. Então, no ápice de sua provação suprema o Herói, após
conhecer o seu real inimigo - o Ego, o enfrenta em uma batalha até a destruição de
seu império, representada pela coroa em queda. O Louco destrói toda a autoimagem
construída até esse ponto da jornada e se vê diante do caos.
Para a construção da fotografia correspondente ao arcano dezesseis
escolhemos como elemento principal a própria torre, que será caracterizada por uma
estrutura de peças empilhadas sendo derrubada. Utilizaremos uma luz dura diagonal
vinda de cima, como o raio que aparece nas cartas de Marselha e Waite - a força
externa que provoca a ruína da Torre.
2.18. A Estrela
O primeiro elemento evidente na análise das três lâminas é a estrela
reluzente que se sobressai às demais, configurando um símbolo de luz e esperança
após um longo período de trevas e conflitos. Posicionada acima da personagem,
essa estrela representa a divindade que guia o herói em sua jornada de
reintegração. Observa-se, também, a presença da água, fazendo alusão a toda
29

G.A.D.U. (Grande Arquiteto do Universo) é uma referência maçônica à ideia de Deus, a divindade
criadora e patriarcal.
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carga emocional acumulada. No tarô de Marselha e no Rider-Waite, vemos a água
sendo derramada, abandonando o estado fixo do jarro para ganhar fluidez. A nudez
da personagem, presente nas três cartas, revela uma nova condição adquirida após
os conflitos do passado.
Imagem 25 - A Estrela

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento

O arcano da Estrela possibilita ao Herói restabelecer o fluxo de sentimentos
após a brusca transformação proporcionada pela Torre. É nela que acontece a
catarse do Louco após os intensos colapsos desencadeados pela Morte, o Diabo e a
Torre. No arcano dezessete, o Louco dá vazão a toda tensão emocional acumulada
ao longo da jornada. A Estrela relembra o destino prometido e surge após as ruínas
da Torre como uma luz no fim do túnel, um prenúncio de que o sol está surgindo.
Partindo desta análise, para guiar a criação da foto referente à lâmina
dezessete, empregaremos uma luz contra a câmera para materializar a perspectiva
de luz no fim do túnel. Simbolizando o fluxo emocional deste arcano, utilizaremos a
água sendo derramada em um aquário, uma possível relação com o arquétipo
astrológico do signo de Aquário.
2.19. A Lua
A leitura comparativa das três cartas revela como elemento em comum a lua
radiante com um rosto humano cabisbaixo ilustrado em seu interior, símbolo da
introspecção nos segredos do inconsciente e do sonho. A lua, arquétipo
essencialmente feminino, representa as habilidades psíquicas, a intuição e a
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receptividade. Encontramos também a presença da água com um crustáceo
submerso, fazendo alusão à imersão no território emocional simbolizado pela água.
O caranguejo é uma criatura que não pertence nem ao reino da terra nem
ao da água, mas faz a sua morada entre um e outro. Portanto, o caranguejo
representa o mundo dos sonhos que tem sua origem nas profundezas
imponderáveis e é refletido no mundo cotidiano na forma de sinais e
sentimentos fortes que não podem ser ignorados. (SHARMAN-BURKE,
NEWELL, 1988, p.95)

Nas três lâminas há a presença de animais; no tarô de Marselha e no RiderWaite vemos uma dupla de cães (ou lobos), em uma referência à ideia de
polaridade. No Tarô Mitológico vemos o cachorro com três cabeças: uma relação
com as três faces de Hécate30. Vale salientar que a lua, por sua relação direta com
as mitologias de Diana31 e Hécate, expressa duas faces do arquétipo lunar,
simbolizando, ao mesmo tempo, as portas do céu e do inferno, o que também
dialoga com a dualidade indicada pelos cães.
Imagem 26 - A Lua

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento

O arquétipo presente no arcano da Lua revela um período de transitoriedade,
no qual o herói se prepara para emergir da profundidade das águas do inconsciente
para reconstruir a sua persona no arcano do Sol. Mas, para isso, terá de passar
pelos cães que interceptam a sua passagem no caminho de volta. Na Lua, o Louco
se encontra em um momento de espera, imerso no mundo dos sonhos e do
30

De acordo com a mitologia grega, Hécate é a deusa do submundo, regente da lua, da magia e dos
feitiços.
31
De acordo com a mitologia romana, Diana é a deusa da lua e da caça.
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imaginário, levando consigo apenas a esperança adquirida no arcano anterior. De
acordo com essa leitura e com o significado deste arquétipo, selecionamos como
elemento norteador para a produção da fotografia correspondente ao arcano
dezoito, a ideia das três fases da lua, que será representada por um busto de uma
escultura em múltipla exposição. Utilizaremos uma luz azulada para simular a
iluminação lunar, conferindo um aspecto de frieza.
2.20. O Sol
No arcano O Sol, os raios solares presentes em cada uma das cartas é o
primeiro atributo que salta ao olhar. No Tarô mitológico o sol é personificado pela
figura de Apolo32, no qual podemos observar os raios que emanam de sua cabeça.
O Sol, astro rei, é o símbolo do poder criativo e da masculinidade - o princípio ativo
da natureza. É um símbolo frequentemente utilizado também para representar o
Self33, a mente consciente. No Tarô Rider-Waite outra menção alegórica ao
arquétipo do Sol se dá através dos girassóis presentes no plano de fundo da carta.
A paisagem vivaz das três cartas expressa a abundância e prosperidade
inerentes a este arcano.

No baralho de Marselha notamos que as manchas

coloridas no formato de lágrimas ilustradas abaixo do Sol estão caindo, o que
confere um sentido de expansão, enquanto na Lua, essas mesmas formas
aparecem invertidas, configurando o sentido de introspecção. Nos tarôs de Marselha
e Waite, observamos também a representação de crianças nas imagens da carta.
No tarô de Marselha são dois meninos, aludindo à conciliação entre o sentimento e a
razão; no tarô de Waite aparece apenas um, o filho da luz, o arquétipo do
“escolhido”.

32

Na mitologia grega, Apolo é Deus Sol.
De acordo com Carl Jung, o Si-mesmo, ou Self, é uma imagem arquetípica do potencial mais pleno
do homem.
33
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Imagem 27 - O Sol

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento.

Após a introspecção proporcionada pela Lua, O Sol representa a expansão: a
grande vitória do Herói. No Sol, o Louco reconstrói a sua individualidade e persona e
finalmente sai do mundo mágico de sua jornada para poder se inserir novamente em
seu meio - totalmente renascido como um ser mais experiente, evoluído e de posse
dos aprendizados a serem transmitidos aos outros. A chegada do Sol dissipa todas
as sombras que possam ter sido deixadas pelo contato com a Lua. O Sol é a
restauração da confiança do Louco em si mesmo e no propósito de sua jornada.
Para construir a fotografia referente ao arcano dezenove, utilizaremos como
elemento protagonista o girassol, que aparece na carta do tarô Waite, para
simbolizar a vitalidade característica deste arquétipo. Utilizaremos também uma
contraluz amarela para aludir aos raios solares.
2.21. O Julgamento
No penúltimo arcano, percebemos nas três imagens uma hierarquia em
relação ao tamanho dos personagens, nas quais há sempre uma figura que fala aos
outros de uma posição superior, enquanto os que estão abaixo possuem proporções
menores e assumem uma postura de reverência e prece. Nos tarôs de Marselha e
Rider-Waite, o personagem aparece tocando uma trombeta, simbolizando uma
anunciação divina. Junto à trombeta, um símbolo diretamente ligado ao apocalipse
cristão, há também a cruz de Malta - símbolo de ordens militares cristãs e das
virtudes associadas a esta religião. Em contrapartida, no Mitológico, Hermes - o
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mesmo personagem do arcano do Mago - representa o exame de consciência, o
pesar das experiências do passado e a compreensão e aceitação de suas
consequências.
Imagem 28 - O Julgamento

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento

Próximo ao fim de sua jornada, o Herói é revivido por poderes sobrenaturais e
isto é representado no arcano do Julgamento através do mito do Juízo Final - a
recompensa por seus esforços. Neste ponto, o Herói confirma as lições aprendidas
em seu caminho e ressuscita como um ser purificado, mais sábio e menos egoísta.
A imagem dos ressuscitados confirma esta passagem do Herói: a presença de uma
família (Pai-Mãe-Filho) simboliza a sua transformação e anuncia o seu retorno ao
mundo comum, sendo o filho o próprio Louco após a regeneração.
Para construir a fotografia equivalente ao arcano vinte, elegemos um
instrumento de sopro para representar a anunciação presente no Julgamento, e
aplicaremos uma luz saindo deste instrumento para simbolizar a mensagem emitida.
2.22. O Mundo
Nas três imagens observamos que há presença de uma figura humana central
envolvida por um círculo, uma analogia ao ouroboros, uma serpente que engole o
próprio rabo - representando a infinitude dos ciclos, o renascimento na Terra e o
eterno retorno - que aparece explicitamente no Tarô Mitológico. Observamos
também, nas extremidades das três imagens, quatro símbolos representando os
quatro elementos: ar, fogo, água e terra. Podemos considerar os quatro elementos
59

que governam O Mundo um prenúncio aos quatro naipes que sucedem a sequência
do tarô após o fim da jornada dos arcanos maiores.
Imagem 29 - O Mundo

Fonte: The Rider-Waite Tarot. U.S. Games Systems, Inc., USA; SHARMAN-BURKE, NEWELL, O
Tarô Mitológico, 1988, Ed. Siliciano; GODO CARLOS, Tarô de Marselha, 2014, Ed. Pensamento.

A figura humana no centro da carta (que no Tarô Mitológico aparece com
duas cabeças, uma masculina e uma feminina) é uma metáfora à plenitude
encontrada no equilíbrio das duas energias, masculina e feminina, constituindo o
novo corpo do Louco renascido. A integralidade representada pela carta do Mundo
simboliza uma meta ideal de estado de consciência, a descoberta do Destino Maior
(diferentemente do destino cotidiano ensinado pela Roda da Fortuna), equivalente à
individuação junguiana. O Mundo representa o retorno do Herói ao mundo comum
de posse do “elixir” - o conhecimento adquirido durante todo o caminho, que será útil
à sua comunidade ou ao próprio Herói. Em última instância, o arcano vinte e um
representa o Amor Cósmico e a iluminação: a união sagrada da consciência do
homem com a divindade.
Para compor a fotografia que corresponde ao último arcano selecionamos os
quatro elementos que constituem a imagem da carta e a forma circular simbolizando
o ouroboros. Representaremos estes elementos através do uso essencial da luz,
figurando como personagem principal da composição.
Tendo nos colocado diante da imagem, como propõe Didi-Huberman, e a
partir da correlação estabelecida entre as diferentes temporalidades de cada carta,
concluímos aqui o método que nos possibilita construir as fotos correspondentes à
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jornada dos arcanos maiores do tarô de acordo com a nossa perspectiva e
repertório, culminando na produção do fotolivro ARCANUM.
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3. ARCANUM
A seguir, iremos abordar o conceito e a história dos fotolivros, além de
apontar outras possibilidades visuais de representação das cartas do Tarô. A partir
desses fundamentos, apresentaremos as estruturas do nosso projeto experimental,
nomeado Arcanum, que significa “o segredo” em latim. A escolha deste nome foi
pautada pelos aspectos místicos e ocultistas que o Tarô carrega, logo, toda a
construção do nosso fotolivro foi ancorada nessas características.
Outro item a ser abordado neste capítulo será a produção fotográfica que
realizamos, explicando a proposta visual de cada foto e como ela converge com a
ideia de ter a luz como personagem. Apresentaremos, também, os objetos utilizados
para fotografia e o porquê dessas escolhas, analisadas sob os enfoques das
discussões sobre a imagem e da simbologia do Tarô.
3.1 Fotolivro: Conceito e História
Fotolivro é um conjunto de fotografias reunidas no formato de um livro,
construído de modo a estabelecer uma narrativa visual, ou seja, tem como objetivo
contar uma história através de um acervo de imagens, exigindo uma consonância da
produção gráfica com a produção imagética. Dessa forma, os Fotolivros também
podem ser entendidos enquanto “combinação midiática” (RAJEWSKY, 2012, p. 5860), uma vez que associam imagens, textos verbais, layout e impressão, tipografia e
características materiais do papel e da encadernação. O Fotolivro possui uma
grande importância na história da comunicação e da arte.
“Os fotolivros por sua própria característica são elementos de circulação de
ideias e projetos estéticos, políticos e culturais.” (BARBOSA, 2013, p. 569). “Em
fotolivros, o livro não é mero suporte de difusão da fotografia. Ele é um signo que
contribui decisivamente na interpretação da obra, das fotos, do layout e de outros
processos semióticos”. (VITORIO, QUEIROZ, 2016, p.214). Na construção de um
fotolivro, deve-se ter um cuidado não somente com a fotografia, mas com o diálogo
que o discurso produzido pela imagem estabelece com o projeto gráfico, bem como,
a diagramação, a impressão e a composição de um modo geral, atentando-se para a
relação expressão/conteúdo.
O Fotolivro surgiu no século XX. O primeiro autor a desenvolver uma espécie
de fotolivro foi o escritor e cientista inglês William Henrry Fox Talbot (1800-1877).
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Em 1844, Talbot publicou o primeiro livro ilustrado com fotografia The Pencil of
Nature, considerado um marco importante na história da fotografia. Durante o século
XX o fotolivro ganha destaque, tornando-se, por exemplo, o registro enciclopédico
dos fatos da Revolução Mexicana em um projeto intitulado “Álbum histórico gráfico”
e extrapolando sua condição de catálogo de exposição, servindo como noticiário
governamental, documento gráfico e muitos outros. Os Fotolivros são muito distintos
entre si. Se nos concentrarmos na história dos fotolivros na América Latina, por
exemplo, veremos que sua principal característica é contar histórias sobre os meios
urbanos. Também muitos fotolivros narram importantes eventos históricos na
América Latina, como a Revolução Mexicana, a Revolução Cubana, entre outros. Os
Fotolivros foram importantes meios de difusão do trabalho de artistas desde o início
da fotografia (BRACCHI, 2016, p.1).
A partir de um estudo emblemático e imagético dos 22 arcanos maiores do
tarô e utilizando como referência as cartas dos baralhos Mitológico, Rider-Waite e
Marselha, o objetivo desta pesquisa é produzir um fotolivro, intitulado Arcanum, que
contenha a representação da jornada desses arcanos através das nossas próprias
perspectivas, utilizando apenas objetos.
Logo, para que possamos expressar esta narrativa visual, ter o fotolivro como
suporte é fundamental, uma vez que esse meio de comunicação contempla por
inteiro a significação do nosso projeto. Através de uma construção específica de
layout e a escolha mais adequada do formato do livro, teremos como resultado uma
experiência que vai além de um simples olhar de fotos.
3.2 As possibilidades de trabalhar visualmente o Tarô
Embora existam muitas possibilidades de trabalhar visualmente o Tarô e
diversas reproduções do baralho disponíveis, o fotolivro é o formato que melhor
contempla a nossa produção. Como exemplos de trabalhos neste formato, dois
fotolivros nos serviram de inspiração para a elaboração deste projeto: o Ghetto
Tarot, da fotógrafa belga Alice Smeets, e o Nosotras Tarot, da artista gráfica e
colagista paranaense Elisa Riemer.
O Ghetto Tarot é uma série que reproduziu através da fotografia as imagens
do tarô Rider-Waite, incluindo todos os arcanos menores. O projeto foi realizado nos
subúrbios do Haiti e contou com a participação de diversos artistas haitianos,
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utilizando itens que eles próprios forneciam. O resultado final deste projeto foi
expandido e as fotos foram publicadas em um baralho físico.
Imagem 30 - Conjunto de imagens comparativas do Tarot de Marselha e a produção do Projeto
Ghetto Tarot
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Fonte: https://iso.500px.com/photographer-teams-up-with-haitian-artists-to-transform-tarot-cards-intoreal-scenes/ Acesso em 07/11/2017

Nosotras Tarot é o primeiro tarô brasileiro feito por uma mulher, a partir da
técnica de colagem e edição digital. A temática do baralho consiste nos arquétipos
femininos, bem como a vivência das mulheres nos significados de cada carta. As
imagens, que foram reproduzidas tendo como referência o Tarô de Marselha,
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retratam apenas os arcanos maiores e o projeto foi realizado a partir de um
financiamento coletivo.
NOSOTRAS Tarot é uma viagem ao útero cósmico que concebe a vida. Um
retorno. Cada carta foi um nascimento nas mãos de uma mulher, que só
pode ser proporcionado por muitas outras mulheres. Elisa Riemer celebra a
ancestralidade e as primeiras mulheres que trabalharam com o ocultismo e
com a própria arte do Tarot, ressignificando esse universo e as estruturas
contempladas por ele. Tivemos Imperadoras. Tivemos Papisas. 34
Imagem 31 - Conjunto de imagens da produção do Projeto Nosotras Tarot

Fonte: https://www.catarse.me/nosotrastarot. Acesso em 07/11/2017

34

Retirado da página oficial do financiamento coletivo do projeto: https://www.catarse.me/nosotrastarot. Acesso
em 07/11/2017.
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Esses exemplos nos permitem pensar a representação dos arquétipos do tarô
através de uma única temática, como o NOSOTRAS Tarot, que elegeu a figura
feminina como elemento central de toda produção. No entanto, ao contrário do que
vimos até agora, nosso projeto não visa uma releitura tão icônica de cada carta, mas
sim uma interpretação mais simbólica a partir de objetos específicos e utilizando a
luz como elemento principal de cada fotografia.
3.3 A Produção Fotográfica e as Páginas do Fotolivro
A partir do planejamento elaborado no capítulo 2, foi realizada a produção
fotográfica deste projeto. Contudo, as diretrizes estabelecidas não foram seguidas
rigorosamente em razão de fatores externos, como será esclarecido ao longo deste
capítulo. No trabalho de pós-produção, além do tratamento, em todas as imagens
foram inseridos: uma margem dourada, o nome e o número da carta, para
padronizá-las e indicar a representação do baralho de tarô. Segue as fotos, nas
proporções em que foram impressas e o detalhamento de suas produções:
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3.3.1 O Louco
Nessa foto, a rosa

branca foi posicionada na parte

superior do

enquadramento e inclinada para baixo, simulando a ideia de precipício. A iluminação
foi feita em contraluz, por trás da rosa, reforçando essa ideia. O contraste entre luz e
sombra presente na iluminação utilizada alude à ideia de eterno recomeço.

Imagem 32 – ARCANUM – O Louco
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3.3.2 O Mago
Durante o processo de produção desta foto, decidimos mudar a composição
da imagem, selecionando novos elementos para representar este arcano. De acordo
com o planejamento do capítulo 2, o elemento orientador da fotografia seria o
símbolo do infinito desenhado a partir da técnica de light painting. No entanto, uma
segunda análise nos revelou uma possibilidade melhor, que consistia na
representação do altar do Mago, especialmente no tarô Rider-Waite. Para isso,
utilizamos uma vela, pedras e pentáculo, fumaça e aquário para representar os
elementos fogo, terra, ar e água respectivamente. Utilizamos a luz roxa devido aos
significados geralmente atribuídos a essa cor, como a espiritualidade.

Imagem 33 – ARCANUM – O Mago
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3.3.3 A Imperatriz

Nesta foto, seguimos a composição planejada no capítulo 2: pétalas de rosas
brancas, amarelas e vermelhas espalhadas pelo tecido de cetim dourado; ramos de
trigo posicionados no canto superior direito do enquadramento e luz amarela para
conferir a ideia de acolhimento e fertilidade deste arquétipo.
Imagem 34 – ARCANUM – A Imperatriz
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3.3.4 O Imperador
Para a construção da foto correspondente ao arcano três, utilizamos moedas
e uma coroa douradas e um tecido de cetim vermelho. Optamos por não usar o
veludo, uma vez que o cetim oferecia vantagens estéticas e financeiras. Por motivos
estéticos, ao invés da iluminação duplo-lateral, utilizamos apenas uma luz amarela
lateral do lado esquerdo, simbolizando a opulência inerente a este arcano, também
representado pelo enfoque na coroa.

Imagem 35 – ARCANUM – O Imperador
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3.3.5 A Sacerdotisa
Nesta foto, utilizamos a metade de uma romã com alguns caroços espalhados
aludindo principalmente à genitália feminina e à menstruação, além de ser
considerada a fruta dos mortos na mitologia grega. Atrás da Romã foi colocado um
pergaminho simbolizando o conhecimento oculto. Ao invés da iluminação superior
planejada no capítulo 2, utilizamos uma luz lateral conferindo o efeito de claroescuro para representar a dualidade das colunas presentes na ilustração das cartas
de referência. Uma mudança que julgamos melhor representar o arquétipo da
Sacerdotisa.
Imagem 36 – ARCANUM – A Sacerdotisa
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3.3.6 O Hierofante
Nesta fotografia, além da chave, utilizamos também o pergaminho, desta vez
aberto, para simbolizar o conhecimento místico e religioso presente no arquétipo do
Hierofante. Em função da ausência de recursos no dia da produção, não foi possível
utilizar a iluminação direcionada de cima para baixo representando a “luz de Deus”
como foi planejado. Utilizamos uma luz lateral suave sobre a chave.

Imagem 37 – ARCANUM – O Hierofante
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3.3.7 Os Enamorados
Na foto dos Enamorados, mantivemos o cristal e a dupla iluminação, porém,
em razão de dificuldades técnicas, ao invés de traspassar as luzes pelos cristais,
utilizamos a iluminação duplo-lateral nas cores azul e vermelho, que simbolizam a
dualidade. Utilizamos o tecido de cetim preto para melhor refletir as cores.

Imagem 38 – ARCANUM – Enamorados
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3.3.8 O Carro
Na foto correspondente ao arcano sete, seguimos as orientações do
planejamento estabelecido no capítulo 2. Utilizamos as mãos segurando as cordas,
representando as rédeas ilustradas nas cartas, em uma analogia à tomada de
controle da própria vida. Utilizamos a iluminação duplo-lateral.

Imagem 39 – ARCANUM – O Carro
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3.3.9 A Justiça
No processo de produção desta fotografia, foram feitas algumas alterações.
Decidimos retirar a espada por não apresentar uma composição harmoniosa junto à
balança, por isso utilizamos somente a balança, símbolo máximo da ideia de justiça.
Nos pratos da balança, colocamos pedras de cristal de um lado e moedas do outro,
representando o equilíbrio entre o plano espiritual e o mundo externo,
respectivamente. Empregamos uma luz superior, utilizando a técnica de light
painting nos pratos da balança, para conferir a ideia de juízo superior inerente ao
arquétipo da Justiça.

Imagem 40 – ARCANUM – A Justiça
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3.3.10 A Temperança
Na composição desta imagem, mesclamos a ideia da água em movimento
entre os cálices e a ideia do arco-íris, utilizando a luz para representar este fluxo
através da técnica de light painting, nas cores azul, verde e rosa. Ao invés dos
cálices, utilizamos jarros de bronze, para seguir o padrão estético dos objetos
selecionados para a produção. Para evidenciar os jarros, aplicamos uma luz
complementar à esquerda.

Imagem 41 – ARCANUM – A Temperança
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3.3.11 A Força
Nesta foto, empregamos uma esfera de vidro refletindo a luz superior
diagonal, para simular uma emissão de luz pelo próprio globo, efeito que foi
reforçado pelo reflexo da luz no cetim preto embaixo da esfera. Como planejado no
capítulo dois, a mão segurando firmemente a esfera representou a ideia do embate
pela contenção dos impulsos.

Imagem 42– ARCANUM – A Força
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3.3.12 O Eremita
Nesta

fotografia,

realizamos

a

produção

conforme

o

planejamento.

Seguramos uma lamparina, como as que aparecem nas cartas deste arcano, com
uma chama baixa e pouca luminosidade no estúdio, configuração que ressalta a
ideia de solidão e isolamento do Eremita.

Imagem 43 – ARCANUM – O Eremita
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3.3.13 A Roda da Fortuna
Na construção desta foto, utilizamos o livro, embora não tenha sido
empregada a múltipla exposição por não apresentar o resultado esperado. Através
da técnica de light painting a forma circular da roda foi desenhada, simulando a ideia
de movimento presente neste arquétipo.

Imagem 44 – ARCANUM – A Roda da Fortuna
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3.3.14 O Enforcado
Na construção da foto correspondente à carta do Enforcado, foi utilizado um
castiçal, com uma vela acesa, posicionado de cabeça para baixo, simulando a
posição invertida do personagem da carta e a chama simbolizando a inspiração
súbita no intelecto, resultante da condição do Enforcado. Utilizamos um flash frontal
apenas para evidenciar o castiçal.

Imagem 45 – ARCANUM – O Enforcado
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3.3.15 A Morte (ou O Arcano Sem Nome)
Esta fotografia foi constituída apenas pelo crânio da caveira, o símbolo
máximo deste arquétipo. A iluminação utilizada, quase ausente, representa a
escuridão e o enfrentamento da Sombra do inconsciente. O refletor foi posicionado
na diagonal superior delineando apenas um lado da caveira, reforçando o aspecto
tenebroso desta carta.

Imagem 46 – ARCANUM – A Morte
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3.3.16 O Diabo
Nesta foto, seguimos o planejamento estabelecido anteriormente, utilizando
os elementos previstos: as uvas, o ouro, representado pelas moedas, e a corrente
sobre um prato de bronze. Empregamos também o fogo atrás desta composição,
simbolizando o ímpeto do desejo o qual o Diabo representa. Além da própria luz do
fogo – personagem da fotografia, recorremos a uma iluminação lateral suave.

Imagem 47 – ARCANUM – O Diabo
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3.3.17 A Torre
Na construção desta imagem, empregamos uma estrutura de peças
empilhadas ao fundo representando a Torre, e algumas peças amontoadas em
primeiro plano, simulando o desmoronamento desta estrutura. Empregamos uma luz
suave para iluminar os objetos. Utilizamos também uma luz dura na diagonal,
representando o raio presente na ilustração das cartas do tarô de Marselha e Waite.

Imagem 48 – ARCANUM – A Torre
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3.3.18 A Estrela
Na produção desta imagem, conforme o planejamento, utilizamos a água
sendo derramada em um aquário, resultando no efeito splash. Em contrapartida, por
dificuldades técnicas, não foi possível empregar a contraluz para materializar a
perspectiva de luz de fim do túnel. Desta forma, utilizamos uma iluminação suave,
de cor verde, representando a esperança, vitalidade e crescimento ao qual
corresponde o arquétipo da Estrela.

Imagem 49 – ARCANUM – A Estrela
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3.3.19 A Lua
Nesta fotografia, realizamos a múltipla exposição três vezes na escultura de
um rosto, representando as três faces (e fases) da Lua, de acordo com o significado
oculto atribuído a este arquétipo. Utilizamos uma iluminação azulada para simular a
luz da Lua e conferir um tom de quietude e introspecção. O cetim amassado
refletindo a luz azul, sob o efeito da múltipla exposição, produz uma sensação de
movimento, assemelhando-se à água - símbolo correspondente às emoções e à
intuição, tão presentes nos significados deste arcano.

Imagem 50 – ARCANUM – A Lua
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3.3.20 O Sol
Na produção desta imagem, substituímos o girassol por uma gérbera
amarela, flor que pertence à família do girassol. A gérbera, nesta fotografia,
representa o próprio astro-rei, simbolizando a vitalidade e o Ego, conceitos principais
em torno deste arcano. Utilizamos uma luz frontal, de cor amarela, evidenciando a
flor posicionada ao centro, reforçando o protagonismo e a liderança deste
personagem. O cetim sob a flor, refletindo a luz amarela, simula os raios do Sol.

Imagem 51 – ARCANUM – O Sol
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3.3.21 O Julgamento
Nesta fotografia, o instrumento de sopro selecionado para a produção foi um
trompete, semelhante ao que aparece nas ilustrações das cartas de referência (Tarô
de Marselha e Rider-Waite). Utilizamos uma iluminação frontal simples, nos valendo
dos reflexos do trompete e do cetim preto sob o objeto, criando um efeito de
luminosidade gerada pelo próprio instrumento, representando a anunciação do
Julgamento.
Imagem 52 – ARCANUM – O Julgamento
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3.3.22 O Mundo
Na produção desta imagem, os quatro elementos que figuram a ilustração das
cartas, foram representados por luzes de quatro cores diferentes, refletidas em um
tecido de cetim preto, através da técnica de múltipla exposição: azul, vermelho,
verde claro e verde escuro, simbolizando água, fogo, ar e terra, respectivamente.
Utilizando essencialmente a luz como personagem, a forma circular do ouroboros foi
representada por um círculo de luzes pisca-pisca, que significa a união cósmica da
consciência humana com o mistério divino do Universo

Imagem 53 – ARCANUM – O Mundo
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3.4 A Montagem do Fotolivro
Na produção gráfica do fotolivro ARCANUM, elegemos o formato sanfonado,
por melhor representar a ideia de continuidade da jornada do herói. O livro possui
onze dobras, configurando vinte duas páginas, sendo onze de um lado e onze do
outro. Esperamos, desta forma, que o leitor se converta ao próprio Herói da jornada,
acompanhando o Louco arcano por arcano, reconhecendo-se nos desafios do
caminho de autoconhecimento do tarô e absorvendo os aprendizados de cada
arquétipo.
Para expressar um tom de mistério e conhecimento oculto neste projeto,
selecionamos duas cores fundamentais: o preto e o dourado. Utilizamos uma capa
dura de cor preta. Optamos por produzir a capa sem lombada com o título impresso
nas duas partes para fazer alusão à continuidade da jornada do Louco, que estará
sempre de volta ao ponto zero de seu Caminho. Em contrapartida, colocamos os
nossos nomes apenas em uma das capas para sinalizar o início da ordem dos
arcanos. Para a grafia do nome, usamos letras douradas, seguindo a identidade
visual das fotos. Todas as imagens estão em formato vertical 10x15 cm, impressas
no papel couché, simulando as dimensões originais das cartas de baralho. Para as
páginas, escolhemos o color plus preto de gramatura 120, tornando o fotolivro mais
robusto e consistente.
Imagem 54 O Fotolivro: ARCANUM
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A tipografia, que deve fazer jus ao conteúdo que ela concretiza e que,
portanto, precisa ser produzida à sua semelhança, apresenta-se aqui como um
elemento que transparece elegância e sabedorias ancestrais. A fonte selecionada
para as cartas foi a Home Remedy, cujas serifas remetem a uma escrita mais formal
e séria. Exceto pela capa, o fotolivro foi todo montado manualmente.
Optamos por produzir um fotolivro que possuísse unicamente imagens,
objetivando que o leitor tivesse uma experiência exclusivamente imagética, se
colocando diante da imagem sem nenhuma interferência ou direcionamento textual,
vivenciando assim, uma contemplação a mais honesta e subjetiva possível.
A experiência imagética também é uma parte importante da experiência para
o leitor deste fotolivro, que, como propõe Didi-Huberman, estará diante das imagens,
fazendo vir à tona suas próprias referências e temporalidades a partir do seu
repertório e contexto sociocultural. Assim, convidamos o nosso leitor a adentrar às
páginas de ARCANUM e construir a sua própria jornada nas vielas do seu próprio
ser.
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Considerações Finais
A única maneira possível de se obter uma experiência completa com o Tarô é
nos colocando diante das imagens: é simplesmente através delas que nos são
revelados os conhecimentos arcanos guardados nestes códigos, em meio ao diálogo
simultâneo das diversas temporalidades que saltam destes símbolos com o próprio
repertório de quem as observa. Se observarmos a experiência deste trabalho de
maneira geral, veremos que uma leitura oracular não é muito diferente do que nos
propõe Didi-Huberman em seu método de leitura de obras de arte. A dialética do
olhar à qual nos propomos nesta metodologia possibilita, assim como no uso
oracular, o mesmo contato com os rincões mais distantes de nossas subjetividades,
que nos falam muito mais do que a simples leitura denotativa – inclusive sobre nós
mesmos. Logo, a proposta de se colocar diante da imagem, é a de se colocar diante
de si mesmo
Este trabalho nos possibilitou fugir um pouco das amarras do cientificismo
rígido dos estudos de história da arte e nos revelou que, mais que uma crença em
um oráculo, através da leitura das imagens do Tarô, é uma porta de entrada para o
próprio imaginário. Fazer uma leitura de Tarô nada mais é do que se propor a criar
uma ordem lógica no aparente caos das imagens nascidas do inconsciente. Se nos
limitamos a uma leitura demasiada científica e objetiva destas imagens
empobrecemos a riqueza de possibilidades de significantes condensados em cada
arcano.
O conceito de inconsciente coletivo de Jung nos possibilitou compreender
como o tarô consegue abarcar em seus arcanos os arquétipos mais comuns à
humanidade e como esses arquétipos se organizam na forma de uma narrativa.
Correlacionar estas teorias nos possibilitou ampliar nossa compreensão do propósito
do tarô: percorrer os caminhos não racionais através dos quais a humanidade tem
tentado, através dos séculos, explorar o mistério da vida e do universo ao seu redor,
nos transformando internamente conforme o próprio Herói se transforma a cada
arcano em sua jornada.
O processo de criação da representação fotográfica destes arcanos revelou,
além do exercício técnico e criativo em estúdio, como a imagem se mantém em
constante construção, possibilitando o surgimento de uma multiplicidade de
interpretação a cada novo olhar – cada individualidade colocada diante da imagem
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constrói, à sua maneira, novos significados e possibilidades de leitura. Este projeto,
produzido sob três olhares diferentes a partir de três referências, e tendo cada
integrante uma relação mais íntima com cada um dos baralhos, nos possibilitou uma
produção mais autêntica, uma vez que o tarô funciona como um espelho da psique.
Portanto as imagens de ARCANUM sutilmente revelam, através do uso criativo da
luz, nossas experiências com o Tarô, ao mesmo tempo em que não encerram as
possibilidades de leitura e convidam o leitor a construir suas próprias.
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