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O TARÔ 

Um alfabeto simbólico, um alfabeto mágico, arquétipo do ser humano, diagrama da vida 

terrestre, mensagem do inconsciente, uma ponte entre a alma e o espírito... Enfim, um legado 

de homens sábios. O Tarô não é adivinhação e nem vidência, é um oráculo, baseado na estrutura 

mental do ser humano, dos fatos naturais de acontecimentos da vida: tudo tem começo, meio 

e fim. Os símbolos do Tarô são transposições arquétipicas de nosso comportamento. Tudo em 

nossa existência pode ser encontrado nos Arcanos do Tarô, basta saber ler este maravilhoso 

alfabeto mágico. Tarô é a arte mais eclética que existe em nossa era, pois agrega todas ciências 

ocultas: alquimia, hermetismo, gnosticismo, astrologia, numerologia, cabala, teosofia, magia, e 

as não tão ocultas: filosofia, história, psicologia, antropologia, simbologia, lingüística, mitologia, 

sem com tudo estabelecer qualquer vínculo direto, sejam dogmas ou doutrinas. Enfim, Tarô é 

um oráculo, é auto conhecimento, é terapia, é evolução... Existem dúvidas quanto ao berço do 

Tarô. Mas não existe dúvida, que fora um iluminado o seu criador. Vários elementos Filosóficos-

Culturais misturam-se para gerar este oráculo, em sua presente forma. O que sabemos é que as 

primeiras lâminas das quais se tem registro foram confeccionadas no século XIII. Governantes 

da época incomodados com a arte divinatória proibiram o uso das lâminas do Tarô, a Igreja por 

sua vez julgando o Tarô presságio profano, também condenou as Sagradas Lâminas. Para que as 

lâminas (cartas) não se perdessem com o tempo, sábios da época perpetuaram (difundiram) as 

Lâminas do Tarô, através do jogo de cartas (o vício). O Tarô é composto de 78 cartas (lâminas), 

sendo dividido em Arcanjos Maiores (22 lâminas) e Arcanjos Menores (56 lâminas) subdividido 

em 14 intermediários.  

OS 4 NAIPES 

As lâminas estão divididas em (Paus, Clava, Bastão, Cetros), (Copas, Taças, Cálice), (Moedas, 

Ouros, Pentáculos, Pentagramas) e (Espadas). Cada um representa um elemento e as lâminas 

daquele naipe são todas regidas de características semelhantes. Os elementos fundamentais 

(naturais) são simbolizados da seguinte forma: Paus (Clavas, Bastões ou Cetros) - Simbolizam o 

elemento fogo e representa a vitalidade, a mudança, a espiritualidade, a fé e a força de vontade. 

Copas (Taças ou Cálices) - Representam a água, e está ligada ao universo emocional, a 

sensibilidade e às questões relativas aos sentimentos. Moedas (Pentáculos, Pentagramas ou 

Ouros) - São o naipe da Terra, dos bens materiais, posses, estruturas, ligação com a Mãe Terra 

ou com a Natureza. Espadas - Simbolizam o Ar e está profundamente relacionado à 

comunicação, ao estado de espírito e aos conflitos e situações de tensão e disputa. Nos dias de 

hoje existe centenas de Tarôs diferentes, cada criador têm forma própria de redesenhar os 

Arcanos do Tarô, às vezes um ou outro sofre algumas alterações, mais o novo criador quase 

sempre procura ser o mais fiel possível à simbologia das antigas Lâminas do Tarô. Em 2003 a 

Escola de Samba Pérola Negra, apresentará o Tarô Afro-Índigena, de nossa criação. Preservando 

e respeitando toda a simbologia e ensinamentos das antigas Lâminas. E nesse universo de 

mistério e magia, fundindo o profano ao sagrado a nossa Escola faz esta viagem fantástica 

através dos Arcanos do Tarô. A comunidade da Vila Madalena de corpo e alma, de sorriso aberto 

se entrega ao seu enredo: "A Magia dos Arcanos do Tarô" FANTA 
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