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�Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro 
do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, 
acorda� Carl Gustav Jung

Sou psicoterapeuta junguiano e também trabalho com Tarô, Reiki e Florais de 
Bach. Em meu consultório atendo crianças, adolescentes, adultos e casais. 
Atuo em São José do Rio Preto e São Paulo. Sou palestrante, ministro cursos, 
workshops e escrevo sobre relacionamento, comportamento e bem-estar.

Há mais de 15 anos dedico minha vida a ouvir a história de vida das pessoas 
que me procuram em busca de um caminho. Com isso, consigo servir cada 
uma delas que muitas vezes carregam feridas imensuráveis.

Trabalho com o Tarot há mais de 20 anos e de lá pra cá venho ajudando 
milhares de pessoas a encontrar o caminho. Desenvolvi uma forma de 
trabalhar onde alio o Tarot com a Psicoterapia Junguiana. Com isso, a consulta 
busca relacionar os aspectos inconscientes da personalidade aos aspectos já 
conscientes. Isso permite que as pessoas fortaleçam seu potencial, sua 
criatividade e capacidade de lidar com os problemas de maneira mais 
tranquila e segura.

Elaborei este livro com muito carinho e espero, do fundo do meu coração, que 
este mergullho no Mundo do Tarot seja incrível, assim como é para mim.

Me acompanhe nas redes

Instagram: www.instagram.com/thiagoguimaraespsico
Facebook: www.facebook.com/thiagoguimaraesterapeuta
Youtube: www.youtube.com/thiagoguimaraespsicoterapeuta
Site: www.thiagoguimaraes.com



A	HISTÓRIA	DO	TAROT
Antes da existência do baralho completo de Tarô, com 78 cartas, já eram 
usadas as cartas do baralho comum como forma de adivinhação, 
paralelamente ao uso isolado das 22 cartas dos Arcanos Maiores.   

Ainda hoje existe a leitura exclusiva das 56 cartas dos Arcanos Menores, numa 
arte chamada Cartomancia - a leitura de cartas do baralho comum, 
especialmente popularizada pelo povo cigano. A origem do baralho de cartas é 
incerta e misteriosa, havendo várias teorias, consoante a documentação 
encontrada, mas nenhum facto concreto que aponte para uma única origem. 
Os Egípcios, os Árabes e os Chineses usavam métodos de adivinhação que 
estarão na origem da leitura das cartas. Na China, surgiram os primeiros 
"baralhos" no século X, com a criação do papel, sendo estes inicialmente 
compostos por tiras de papel numeradas e com inscrições distintas (�echas, 
ossos, conchas, pedras), usadas para adivinhação. Embora não haja consenso 
quanto à sua origem, os documentos indiciam que entre os séculos XIII e XIV 
os baralhos de cartas chegaram a diversos pontos da Europa, tendo sido 
trazidos pelos Árabes, que já haviam adaptado o modelo chinês de cartas 
numeradas e divididas em naipes. Nessa época já existia na Europa uma 
grande apetência por jogos, como por exemplo o jogo de dados.  

ALTERAÇÕES NO TARÔ

O nome "baralho" deriva do facto de as cartas serem "baralhadas", misturadas, 
antes de serem distribuídas. Ao conceito original do baralho de cartas foram 
sendo feitas alterações de acordo com a época e com o País onde chegaram, 
uma vez que diversos países da Europa foram fazendo as suas próprias 
versões. Na Espanha os naipes eram Taças (Copas), Bastões (Paus), Ouros e 
Espadas, enquanto que em França eram Corações (correspondentes às Copas), 
Trevos (correspondentes aos Paus), Pontas de Lança (Espadas) e Losangos 
(simbolizavam Diamantes e correspondiam aos Ouros). Neste período da 
História os baralhos de cartas eram sobretudo usados como jogo de 
entretenimento da Corte. No século XVI, em França, o uso das cartas como 
método de adivinhação ganhou maior expressão e daí difundiu-se para o resto 
da Europa. Ao baralho de cartas normal juntaram-se os 22 Arcanos Maiores do 
Tarô, fazendo assim o baralho completo. 
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O	INCONSCIENTE
O Tarô é um dos espelhos do inconsciente. Cada uma de suas cartas tem por 
base uma importante imagem arquetípica, cujo signi�cado nem sempre é 
claro para nós  

O tarô é um dos oráculos mais populares no mundo ocidental 
contemporâneo. Apesar de ser usado como instrumento de previsão do 
futuro, ele é uma poderosa ferramenta o autoconhecimento.  Essa é a 
proposta que motivou a criação do método Tarô Analítico, que usa os 
conceitos da psicologia junguiana na interpretação das cartas. Imagine que 
você está em uma �oresta escura e desconhecida. Até consegue reconhecer 
parte do cenário que lhe cerca, porém não consegue encontrar o atalho que 
leva a um território seguro. O Tarô funciona aqui como um mapa da �oresta, 
uma fotogra�a aérea do momento e do local no qual você se encontra. Dessa 
forma, oferece mais informações para a compreensão dos con�itos, propicia 
decisões mais conscientes e antecipa os cenários que virão logo à diante. 
Nessa abordagem, as previsões �cam em segundo plano, dando a prioridade 
para os esclarecimentos. A consulta se transforma em um exercício de 
ampliação da consciência. A partir dos elementos presentes em cada carta, 
você re�ete sobre os padrões emocionais, expectativas e negligências. 
Aprende a medir os danos causados pelo medo e pela ansiedade. Entende 
sobre a verdadeira função dos outros em sua vida, e vice-versa.  

ESTÁ NAS SUAS MÃOS

Ao compreender como cada um desses aspectos contribui para a manutenção 
dos problemas, você se aproxima da solução dos mesmos. Conhecer seus 
adversários (internos ou externos) é a melhor estratégia para alcançar a 
vitória. Ao levar à revisão de valores e posturas, o tarô desmascara a nossa 
tentativa de controle exaustivo ou de vitimização. Convida para a ação 
transformadora, clari�ca os objetivos, e do que precisa ser feito para que 
sejam alcançados. 
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CONCEITOS	JUNGUIANOS	PARA
ENTENDER	O	TAROT
Por que o Tarô consegue retratar, com exatidão, a situação que vivemos? 
Como ele consegue indicar os caminhos mais propensos para uma decisão 
sábia?  

A explicação é simples, e está longe de qualquer mágica. As respostas 
apontadas pelas cartas vêm de um mecanismo igualmente fascinante: a sua 
própria mente. Jung acreditava que todas as experiências que vivemos �cam 
registrados em nossa psique. A maior parte delas vai se acomodar em alguma 
parte do inconsciente pessoal, sob a forma de aglomerados de imagens e 
afetos � o que ele chamou de complexos.  No entanto, a psique não se limita a 
isso. Podemos acessar um conteúdo bem maior e mais rico: o inconsciente 
coletivo, o resultado de todas as experiências da humanidade. É como se 
todos respirassem essa mesma atmosfera de conhecimento, agregado na 
forma de instintos e arquétipos. O conteúdo que vem daí se traduz em 
símbolos e in�uencia diretamente nosso inconsciente pessoal. As cartas do 
tarô representam, a partir de imagens e conceitos, alguns desses símbolos. 
Durante uma consulta, algumas cartas são retiradas, ao acaso, para ilustrar 
uma pergunta que é feita. Apesar de a consciência não ter o conhecimento 
sobre o conteúdo que elas apresentam, são escolhidas aquelas imagens que 
melhor traduzem a questão. Isso se dá pela conexão entre o inconsciente 
coletivo e o inconsciente pessoal: gera-se aí uma coincidência signi�cativa, 
capaz de propiciar uma nova compreensão para a situação. Jung chamou esse 
fenômeno de sincronicidade. A explicação é simples, e está longe de qualquer 
mágica. As respostas apontadas pelas cartas vêm de um mecanismo 
igualmente fascinante: a sua própria mente. Uma forma de entender o 
funcionamento da psique é aquela criada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav 
Jung, que revolucionou a psicanálise ao desenvolver a Psicologia Analítica. 
Jung acreditava que todas as experiências que vivemos �cam registrados em 
nossa psique. A maior parte delas vai se acomodar em alguma parte do 
inconsciente pessoal, sob a forma de aglomerados de imagens e afetos � o 
que ele chamou de complexos.  No entanto, a psique não se limita a isso. 
Podemos acessar um conteúdo bem maior e mais rico: o inconsciente 
coletivo, o resultado de todas as experiências da humanidade. É como se 
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todos respirassem essa mesma atmosfera de conhecimento, agregado na 
forma de instintos e arquétipos. O conteúdo que vem daí se traduz em 
símbolos e in�uência diretamente nosso inconsciente pessoal. As cartas do 
tarô representam, a partir de imagens e conceitos, alguns desses símbolos. 
Durante uma consulta, algumas cartas são retiradas, ao acaso, para ilustrar 
uma pergunta que é feita. Apesar de a consciência não ter o conhecimento 
sobre o conteúdo que elas apresentam, são escolhidas aquelas imagens que 
melhor traduzem a questão.  Isso se dá pela conexão entre o inconsciente 
coletivo e o inconsciente pessoal: gera-se aí uma coincidência signi�cativa, 
capaz de propiciar uma nova compreensão para a situação. Jung chamou esse 
fenômeno de sincronicidade. 
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A	JORNADA	DO	LOUCO
A carta do Louco é interpretada como uma espécie de protagonista de uma 
história contada através dos Arcanos Maiores, os quais constituem as etapas 
do caminho percorrido pelo Louco através dos grandes mistérios da vida e 
dos principais arquétipos humanos.  

Este caminho é conhecido como a Jornada do Louco, e normalmente é 
utilizado como forma de introdução do signi�cado dos Arcanos Maiores. Sem 
dúvida, a Jornada do Louco é uma das mais interessantes ferramentas 
oferecidas pelo Tarô para o conhecimento de si mesmo e o conhecimento da 
jornada da vida. Como não poderia ser diferente, a Jornada começa com o 
Louco, a carta do personagem que representa todo aquele que dá início a 
qualquer jornada. Ele é louco porque sua alma simples se lança con�ante e 
inocente numa jornada de desa�os e sofrimentos. No começo de sua viagem, 
o Louco é espontâneo e está aberto ao novo. Seus braços estão abertos e sua 
cabeça inclinada para cima. Ele está pronto para receber o que quer que 
apareça em seu caminho, mas também esquece do penhasco à sua frente. O 
Louco não reconhece os desa�os e obstáculos que deverá atravessar 
enquanto avança para aprender as lições da vida. A jornada do Louco é uma 
forma ilustrada de mostrar a nossa forma de amadurecimento em relação a 
vida.   

OS ARCANOS MAIORES

Os Arcanos Maiores formam o grupo de 22 cartas do Tarô considerado pelos 
leitores como referentes às questões de maior efeito ou profundo signi�cado. 
Cada Arcano Maior é um arcabouço de símbolos que representa, basicamente, 
pessoas e situações. Esses símbolos têm como objetivo facilitar o 
autoconhecimento, fornecer prognósticos para o futuro próximo e promover 
aconselhamentos sobre a melhor atitude a ser adotada em determinado 
momento. Para entender melhor o que é um Arcano Maior, é necessário 
repassar o signi�cado das cartas do Taro e como elas atuam. 
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O	LOUCO
Representado por um jovem que caminha a 
esmo vestido com roupas que remetem às de 
um bobo da corte, O Louco é um lembrete da 
natureza espiritual da jornada da vida. É ele que 
passará por 21 etapas evolutivas (as outras 21 
cartas) que todo homem percorre na vida. O 
Louco é visto de costas, com um bastão na mão 
direita, levando uma vara com uma trouxa sobre 
seu ombro, uma imagem que sugere alguém no 
início de uma viagem. Ele também tem as calças 
rasgadas por um cachorro, mas ignora o animal, 
que representa o mundo material, em favor de 
sua jornada espiritual. O Louco também é 
interpretado como a espontaneidade, a 
despreocupação e a superação de limites. É o 
arcano da busca e do amor,

Palavras-chave: Desconhecido, Marginalidade, Incerteza, Irracionalidade.

 Simbolismo positivo: o Louco, é uma carta imprevisível, pois representa um 
homem sem rumo. Sentimentalmente, poderá indicar o caminho de uma 
paixão, mas que será breve. Pro�ssionalmente, tanto pode signi�car uma ideia 
ou um projeto de génio como um momento de dúvidas e incertezas.

Simbolismo negativo: num jogo menos positivo, pode ser uma carta perigosa 
pois representa irracionalidade. Pode também indicar um mau caminho ou um 
mar de incertezas. 

Signi�cado Sentimental: instabilidade, insegurança. 

Signi�cado Pro�ssional: inconsistência, falta de maturidade.

Signi�cado Financeiro: falha, grandes gastos. 
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O	MAGO
Segura uma moeda em uma mão e uma espécie 
de varinha na outra. A mesa tem os pés apoiados 
�rmemente no chão, o que sugere uma base 
estável e representa a realidade material. Apesar 
disso, a natureza do Mago tende a indicar que 
tudo é ilusório - a própria varinha em uma mão e 
a moeda na outra seriam um truque para desviar 
a nossa atenção para outro lugar. O foco das 
pessoas seria o mundo da matéria ou o 
espiritual? É por isso que O Mago é considerado o 
arcano da relação entre o esforço pessoal e a 
realidade. Essa carta abre o jogo da vida. O Mago 
representa a ação, a necessidade de colocar a 
mão na massa, o impulso de realização.

Palavras-chave: Iniciativa, Criatividade, 
Dinamismo, Potencialidade, Inicialização. 

Simbolismo positivo: o Mágico abre as lâminas principais das cartas de Tarot. 
Ele simboliza o ponto de partida de algo. Sentimentalmente, simboliza a 
possibilidade de um novo encontro, ou de uma mudança (positiva ou negativa) 
na relação. Pro�ssionalmente, representa o nascimento de uma ideia ou de 
um projeto. Poderá também incentivar a resolução de um problema. Este é um 
arcano positivo na medida em que há um presságio da evolução da matéria e 
do espírito. 

Simbolismo negativo: o Mágico é um malabarista; assim sendo, ele exprime o 
movimento e a criatividade de uma forma positiva. Contudo, ele poderá 
destacar a futilidade, a especulação e/ou a mentira para atingir os seus 
objetivos. 

Signi�cado Sentimental: encontro, ação, impulso� 

Signi�cado Pro�ssional: nova oportunidade pro�ssional, comércio, educação. 

Signi�cado Financeiro: transação, negócios, boas noticias.
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A	PAPISA
A �gura da Papisa, por si só, já faz alusão a uma 
lenda da Idade Média: a suposta existência de um 
papa do sexo feminino. Além de representar o 
poder da mulher em todos os seus aspectos 
(como a beleza, o amor e a intuição), A Papisa 
carrega um estatuto sagrado, por causa da 
imagem da cruz nas vestes dela. Outro elemento 
importante é o livro entre as mãos. Arcano da 
sabedoria, A Papisa detém simbolicamente o 
conhecimento de todos os segredos do Universo. 
Sua coroa revela a autoridade celestial, enquanto 
o trono seria a representação do poder terreno. A 
Papisa simboliza o incógnito, o desconhecido, o 
fato de que nem tudo que a gente imagina pode 
estar visível para nós.

Simbolismo positivo: a Papisa, imóvel e misteriosa, guarda sigilosamente 
todos os seus segredos. Ela não age, ela observa, preferindo a introspeção à 
expansão.  Sentimentalmente, ela revela por vezes uma relação proibida, 
escondida ou um sentimento que nasce lentamente. É também um sinal de 
sabedoria, principalmente na área pro�ssional. A Papisa demonstra que este 
ou aquele acontecimento é observado com calma.

Simbolismo negativo: contrariamente ao Mágico, a Papisa, poderá colocar em 
pausa a progressão de uma situação. Sinónimo de dúvida e introspeção, em 
destaque numa tiragem mais negativa, signi�ca um bloqueio, simples e puro. 

Signi�cado Sentimental: paciência, moderação, gravidez ou parto.

Signi�cado Pro�ssional: espera, estágios, estudo.

Signi�cado Financeiro: boa gestão, equilíbrio, prudência.
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A	IMPERATRIZ
Esse é o arcano da fertilidade (criação) e da 
maternidade. Apesar de muitos símbolos dessa 
carta sugerirem autoridade, como o cetro, a 
coroa e o trono, A Imperatriz traz uma 
característica muito presente no arquétipo de 
uma mãe: os braços abertos (ao contrário dos da 
Papisa, fechados), que signi�cam uma pessoa que 
governa pelo amor e que pelo amor é governada. 
A carta da Imperatriz é relacionada a uma grande 
capacidade de trabalho e sacri�cio em prol de 
uma causa - algo natural para mães. No Tarot, o 
lado negativo da imagem é a possibilidade de 
indicar uma tendência para a ganancia, controle e 
manipulação.

Palavras-chave: Inteligência, Abstração, Intuição, 
Comunicação, Compreensão.

Simbolismo positivo: a brilhante Imperatriz simboliza o pensamento abstrato, 
a inteligência e a força de viver que emana das noções, ideias que ela 
transmite. Sentimentalmente, indica compreensão e um diálogo facilitado 
com a pessoa amada. Normalmente, representa a harmonia do casal. 
Pro�ssionalmente, a Imperatriz demonstra a inteligência ao serviço de um 
projeto, assim como, a facilidade em estabelecer contactos frutuosos no local 
de trabalho.

Simbolismo negativo: numa tiragem menos positiva, a inteligência 
representada pela Imperatriz pode transformar-se em vaidade, nervosismo, 
futilidade, ou mesmo confusão e super�cialidade..

Signi�cado Sentimental: sucesso, alegria, satisfação.

Signi�cado Pro�ssional: criatividade, comunicação, inteligência.

Signi�cado Financeiro: leveza, gestão sem escrúpulos.
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O	IMPERADOR
O Imperador retrata a �gura do pai. Por isso, esse 
é o arcano que representa autoridade e 
obediência. Tanto que a �gura parece segurar um 
cinto com uma das mãos.. Seu cetro é 
empunhado �rmemente na posição vertical, em 
uma representação fálica da autoridade 
masculina. A postura do Imperador também 
destaca a natureza prática: em vez de estar 
sentado, ele aparece encostado no trono, pronto 
para a ação. No lado positivo, o Imperador 
representa uma pessoa de caráter dominante, 
leal, honesta e protetora. Mas "imperar", sem o 
dominio adequado, também pode levar à 
ambição e à violência, traição e tirania. 

Palavras-chave: Dominação, Estabilidade, 
Responsabilidade, Construção, Sucesso.

Simbolismo positivo: o Imperador simboliza a autoridade e a omnipotência. É 
um elemento de estabilidade, equilíbrio e maturidade face aos 
acontecimentos.  Sentimentalmente, con�rma os sentimentos estabelecidos, 
fortalece os laços e a con�ança entre o casal. Pro�ssionalmente, revela a 
importância da autoridade, favoriza a realização e estabiliza as situações mais 
complexas. Em certas tiragens, pode simbolizar um protetor, um superior 
hierárquico. 

Simbolismo negativo: poderoso, o Imperador pode revelar-se déspota! Numa 
tiragem menos positiva, poderá representar uma autoridade tirânica que 
prejudicará a própria realização pessoal.  

Signi�cado Sentimental: segurança, concretização, realização. 

Signi�cado Pro�ssional: poder, ambições, liderança. 

Signi�cado Financeiro: segurança material, riqueza.
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O	PAPA
Como é de esperar, O Papa é o elo entre dois 
mundos, atuando como porta-voz de Deus na 
Terra e intercessor dos homens junto aos céus. 
Isso é simbolizado pela posição entre duas 
colunas. O Papa utiliza uma luva para segurar um 
cetro, indicando pureza, enquanto a outra mão é 
levantada no tradicional gesto de bênção, com 
dois dedos estendidos. Quem recebe as graças 
são duas �guras ajoelhadas, uma apontando para 
o céu e outra para a terra, demonstrando a 
conexão do mundo espiritual e do saber divino 
com o nosso mundo humano, material. Esses 
simbolismos associam O Papa à �gura de um 
mediador, de alguém que pode encontrar saída 
para situações aparentemente sem solução. É o 
conselheiro, aquele que orienta em momentos de 
angústia e dúvida. Simboliza contratos, burocracia e papéis.

Palavras-chave: Sabedoria, Compreensão, Compaixão, Conselho.

Simbolismo positivo: como o seu homólogo feminino, o Papa simboliza a 
sabedoria e maturidade. Ele está atento, e dá bons conselhos. 
Sentimentalmente, símbolo de harmonia, protege os bons sentimentos e boa 
vontade.  Pro�ssionalmente, simboliza a razão que leva ao caminho do 
progresso e garante um bom ambiente de trabalho. 

Simbolismo negativo: se o Papa é sábio, é também, por vezes rígido nos seus 
princípios... Um passo em falso e tudo se pode desmoronar como um castelo 
de cartas.  

Signi�cado Sentimental: casamento, união, casal.  

Signi�cado Pro�ssional: contrato, parceria, harmonia.  

Signi�cado Financeiro: equilíbrio, acordos, contrato.
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OS	AMANTES
Arcano da escolha e do livre arbitrio, o 
Enamorado é a primeira carta do tarot 
relacionada diretamente ao mundo material. Ela 
mostra um homem que deve escolher entre duas 
mulheres: a que toca seus ombros ou a que toca 
oseu coração. A cabeça dele está voltada para a 
da direita, enquanto o resto de seu corpo gira 
para a esquerda, o que signi�ca que O Enamorado 
deve decidir entre a razão ou a paixão. Acima de 
sua cabeça há a �gura do Cupido, que dá a 
entender que a escolha pode ser feita por 
in�uências externas. Essa é uma carta muito 
desejada no jogo de Tarot, pois pode representar 
amor, desejo, harmonia e felicidade. Tirada em 
uma situação negativa, pode indicar indecisão ou 
tensão nos relacionamentos.

Palavras-chave: Escolha, Juventude, Inconstância, Fraqueza, Desejo.

Simbolismo positivo:  revela uma escolha que tem que ser feita.  
Sentimentalmente, simboliza os valores afetivos, mas também a presença de 
uma escolha a fazer para progredir. Ele poderá também representar uma 
forma de inconstância... de alguma forma, o coração balança um pouco.  
Pro�ssionalmente, esta carta sublinha a possibilidade de uma escolha dupla: 
ou um duplo sucesso ou um duplo fracasso.  

Simbolismo negativo: o Amante é incerto e atormentado pela dúvida. É a 
carta da incerteza, e por vezes da escolha menos correta. 

Signi�cado Sentimental: con�ito interno, hesitação.

Signi�cado Pro�ssional: procrastinação, inconstância, dependência.

Signi�cado Financeiro: problemas de gestão, crise, despesas.
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O	CARRO
Essa carta traz a ideia do des�le de heróis 
triunfantes em carruagens de guerra. Por essa 
razão, O Carro denota dominio e conquista, 
simbolizado pelo homem coroado, segurando um 
cetro e sendo levado por dois cavalos unidos a 
uma carruagem. A ausência de rédeas aponta que 
é a vontade do próprio condutor que guia o 
carro, demonstrando características como 
autocontrole e con�ança (apesar de cada cavalo 
parecer que segue para a direção oposta à do 
outro). Mas cuidado com a con�ança excessiva: 
da mesma maneira que o arcano O Carro pode 
representar éxito e conquistas, também re�ete o 
ego exagerado, o autoritarismo e a vanglória.

Palavras-chave: Sorte, Sucesso, Ganhos, 
Mutação.

Simbolismo positivo: o Carro é conduzido pelo �Amante� da sexta carta de 
Tarot. Este conduz o Carro, envolto em glória, coroado como se todas as 
dúvidas �zessem parte do passado. São aqui representados, os símbolos da 
mudança e do sucesso. Sentimentalmente, "O Carro" signi�ca o �m da 
incerteza... Pro�ssionalmente, o caminho rumo a um futuro melhor. Esta carta, 
é sem dúvida, positiva, pois leva à superação de si mesmo.

Simbolismo negativo: num jogo menos positivo, o Carro atrai energias 
negativas (escolhas erradas, escândalo�.).  

Signi�cado Sentimental: aventura/romance, viagens, um homem dividido 
entre duas mulheres. 

Signi�cado Pro�ssional: progresso, sucesso, realização. 

Signi�cado Financeiro: ganhos, triunfo.

VOCÊ	PODE	APRENDER	TAROT
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A	JUSTICA
A imagem mostra uma mulher sentada no trono 
com um olhar impassível, sugerindo ser uma 
pessoa direta. A espada em uma das mãos 
representa a fatalidade; uma balança, na outra, 
signi�caequilibrio. Esse é o arcano A Justiça, uma 
�gura bastante conhecida e que dá a sensação de 
causa e efeito: todas as ações têm 
consequências diretas e nunca �cam sem 
respostas. A Justiça proporciona somente o que 
merecemos, nem mais, nem menos. Se 
merecermos algo bom, teremos. Se merecermos 
coisas ruins, da mesma forma asreceberemos, 
sem misericórdia. Por isso, esse é um arcano que 
alerta para que as pessoas re�itam 
antecipadamente sobre as escolhas, já que não 
será possível voltar atrás nas decisões.

Palavras-chave: Ordem, Lei, Imparcialidade, Método, Decisão. 

Simbolismo positivo: a Justiça impõe-se pela sua austeridade e retidão. Entre 
a espada e a balança, esta carta faz a Lei sobre todas as outras.  
Sentimentalmente, re�ete a honestidade, lealdade e o equilíbrio na relação. 
Pro�ssionalmente, defende os valores fundamentais da vida pro�ssional: 
sentido prático, respeito pela ordem e disciplina.

Simbolismo negativo: a Justiça, imparcial, também pode re�etir um 
julgamento, e de uma forma dura! Para aqueles que têm abusado dos seus 
poderes, a Justiça é clara, uma só palavra: condenação. É a consciência 
absoluta que se exprime.

Signi�cado Sentimental: casamento, divórcio, decisão.

Signi�cado Pro�ssional: contrato, advogado/juiz.

Signi�cado Financeiro: herança, processo.

VOCÊ	PODE	APRENDER	TAROT
THIAGO	GUIMARÃES



O	EREMITA
O Eremita é alguém que se isola do mundo em 
busca do verdadeiro conhecimento. Isso faz 
dessa carta o arcano da consciência. A imagem é 
a de um homem velho, de barba (um sinal de 
experiência e sabedoria) carregando um cajado e 
uma lanterna. O cajado é o único "companheiro" 
do Eremita na jornada dele, o que signi�ca a 
necessidade de isolamento. Já a lanterna emite a 
luz para essa busca de necessidade de 
separarmos um tempo para pensar. O Eremita é 
uma carta de in�uência neutra e que aconselha 
observarmos o caminho que será trilhado, antes 
de cada novo passo.

Palavras-chave: Solidão, Re�exão, Austeridade. 

Simbolismo positivo: o Eremita é um velho sábio 
do Tarot de Marselha... Ele destaca os sentimentos mais profundos, a calma e 
a paciência. Sentimentalmente, sublinha uma forma de solidão e prepara o 
futuro com independência. Pro�ssionalmente, representa a austeridade. Ele 
requer paciência e muita sabedoria para enfrentar as situações mais delicadas.  

Simbolismo negativo: num jogo menos positivo, o Ermita indica uma 
desaceleração no desenrolar dos acontecimentos. Em alguns casos, simboliza 
o envelhecimento. O indivíduo fecha-se nele mesmo e afasta-se do mundo. 

Signi�cado Sentimental: solidão, falta de comunicação, tristeza. 

Signi�cado Pro�ssional: atrasos, lentidão. 

Signi�cado Financeiro: restrição, austeridade, contratempos.

VOCÊ	PODE	APRENDER	TAROT
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RODA	DA	FORTUNA
O décimo arcano é A Roda da Fortuna, uma carta 
expressiva da sorte. Mas não se engane com a 
ambiguidade desse signi�cado, pois é possível ter 
boa sorte ou má sorte. A Roda da Fortuna 
simboliza o ciclo da vida: a �gura circular sugere o 
constante movimento e a fusão de passado, 
presente e futuro. Dois animais dependurados na 
roda indicam a existência de forças opostas 
nesse ciclo, que tem no topo a �gura de uma 
es�nge com uma espada. Esse arcano é um 
lembrete de que o destino é determinante para 
tudo o que rola na vida, e que algumas situações 
não podem ser simplesmente controladas, pois o 
Universo tem as suas próprias razões e 
caminhos.

Palavras-chave: Ciclo, Mudança, Acaso, Transformação. 

Simbolismo positivo: a Roda da Fortuna gira de acordo com as oportunidades, 
sequenciando os acontecimentos. Sentimentalmente, é por vezes um sinal de 
novos encontros e de mudanças de situação. Pro�ssionalmente, acentua a 
negociação, o comércio e o começo de um projeto particular. Bem colocada, 
enfatiza o livre arbítrio.  

Simbolismo negativo: como é instável, a Roda da Fortuna evoca tanto sorte 
como azar. Indica, muitas vezes, uma instabilidade permanente. 

Signi�cado Sentimental: mudanças, união. 

Signi�cado Pro�ssional: realização, harmonia, recompensa. 

Signi�cado Financeiro: equilíbrio, sucesso, contratos.

VOCÊ	PODE	APRENDER	TAROT
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A	FORCA
A imagem desse arcano traz uma mulher abrindo 
as mandibulas de umleão com as próprias mãos. 
Mas esse arcano não está relacionado à força 
�sica, e sim à força mental. Ele simboliza o poder 
da energia moral e espiritual contra a força bruta 
pura, ou seja, a vitória do sobre a carne. No A 
Força é um aviso de que a pessoa deve se 
preparar para enfrentar com determinação e 
entusiasmo todo problema que possa surgir. 
A�nal, o leão pode ser um animal poderoso, mas 
não páreo para o caráter ou para a inteligência 
humana. Na caminhada espiritual, A Força 
representa o momento em que é preciso 
dominar a energia interior e exterior, 
transformando-as em aliados na vida.

Palavras-chave: Energia, Dominação, Determinação, Coragem. 

Simbolismo positivo: a Força expressa a vontade e coragem. Representada por 
uma mulher que domina uma fera, é um símbolo inabalável, de uma força 
tranquila, tanto física como moral.  Sentimentalmente, signi�ca a consolidação 
e revelação de sentimentos poderosos.  Pro�ssionalmente, simboliza uma 
ideia ou um projeto que nasceu no seio de um grupo.  

Simbolismo negativo: poderosa, num jogo menos positivo, a Força pode 
signi�car uma forma de agressão e intolerância. Em alguns casos, ela não 
controla nada, revelando todo o seu contrário, a impotência.  

Signi�cado Sentimental: intensidade de sentimentos, paixão, magnetismo.  

Signi�cado Pro�ssional: sucesso, estabilidade.  

Signi�cado Financeiro: con�ança, aquisições.

VOCÊ	PODE	APRENDER	TAROT
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O	PENDURADO
A necessidade que cada um tem de ver o mundo 
de uma nova perspectiva. Esse é o principal 
signi�cado desse arcano, que mostra um homem 
de cabeça para baixo, preso a uma corda pelo pé 
esquerdo.Com uma mensagem que simboliza 
sacrifício, penitência e abnegação, O Pendurado é 
uma carta que traz um dilema: é você ou é o 
mundo que está de cabeça para baixo? Talvez, por 
isso, o homem da imagem não aparente estar 
preocupado com a posição. Além disso, ele não só 
é suspenso �sicamente mas também 
espiritualmente. O Pendurado aceita a situação 
em que ele se encontra e utiliza aquela 
oportunidade para enxergar as situações a partir 
de um ponto de vista um tanto diferente, mas 
bastante revelador.

Palavras-chave: Impotência, Bloqueio, Espera.

Simbolismo positivo: em geral, o Pendurado não é uma carta bené�ca. 
Sentimentalmente, esta entrega pode transformar-se numa paixão 
devoradora.  Pro�ssionalmente, revela uma entrega total ao trabalho.  

Simbolismo negativo: o estado do Pendurado revela a sua impotência. Ele está 
numa situação de impasse e pode mesmo dizer-se que não está consciente da 
sua situação.  

Signi�cado Sentimental: sacrifício, bloqueio, negação.  

Signi�cado Pro�ssional: deceção, insatisfação, impotência. 

Signi�cado Financeiro: di�culdades, perdas, limitações.

VOCÊ	PODE	APRENDER	TAROT
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A	MORTE
Quem é que não teme a morte? Mas não se 
assuste com essa carta, pois o arcano A Morte 
não carrega um signi�cado ruim. Pelo contrário, é 
uma carta que representa renovação, o �nal de 
um ciclo e o inicio de outro. Na mesma imagem, A 
Morte que ceifa a vida (repare nas duas cabeças e 
partes de corpos humanos) também ceifa o 
campo, limpando a terra para a plantação de 
novas culturas que um dia virão. A aparição desse 
arcano signi�ca uma grande transformação que 
está por vir. Assim, A Morte é o anúncio de que 
mudanças involuntárias irão ocorrer na sua vida 
(tente você impedir ou não) e que é necessário 
aceitar essas mudanças como parte desse 
processo de transformação.

Palavras-chave: Transformação, Separação, Tristeza, Atraso, Fatalidade.

Simbolismo positivo: o simbolismo desta carta, vai muito para além do �m 
total. A Morte, exprime, o �m de um ciclo, um novo começo. 
Sentimentalmente, pode signi�car o �m de uma etapa da vida afetiva e o 
início de outra. Pro�ssionalmente pode signi�car o começo de um novo 
projeto, ou uma mudança da pro�ssão. 

Simbolismo negativo: Se nos mantivermos �éis ao nome da carta, signi�ca o 
�m de algo. Pode signi�car assim, o �m de uma amizade e/ou relacionamento. 

Signi�cado Sentimental: separação, morte, �m da relação.  

Signi�cado Pro�ssional: perda de emprego, �m da atividade, a necessidade de 
mudar de emprego. 

Signi�cado Financeiro: Crise, embaraço.

VOCÊ	PODE	APRENDER	TAROT
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A	TEMPERANCA
Harmonia, retidão, equilíbrio e paciência. Todas 
essas características são transmitidas pelo 
arcano A Temperança, carta em que um anjo de 
rosto feminino cuidadosamente joga um líquido 
de um jarro para outro, sem derramar uma única 
gota. Esse gesto simboliza a tentativa de 
harmonizar dualidades existentes, buscando 
sempre o equilíbrio. A Temperança pode indicar a 
necessidade de equalizar o uso da razão e da 
emoção ou ainda de manter o domínio da 
vontade sobre os instintos. É um recado de que 
apenas com a devida estabilidade emocional e 
mental os nossos objetivos são atingidos. 

Palavras-chave: Doçura, Conforto, Reconciliação, 
Paciência. 

Simbolismo positivo: a palavra-chave da Temperança é a harmonia. 
Representada como um anjo que faz circular água, de um jarro para o outro, 
ela convida à doçura e à mistura de pessoas e de paixões. Sentimentalmente, 
é um sinal positivo de reconciliação. Pro�ssionalmente, simboliza a calma 
depois da tempestade, e por vezes umas férias reparadoras e tranquilas.  

Simbolismo negativo: num jogo menos positivo, a Temperança pode signi�car 
falta de personalidade e incapacidade de agir de determinada forma.  

Signi�cado Sentimental: simpatia, amizade, calma. 

Signi�cado Pro�ssional: evolução, tranquilidade, harmonia. 

Signi�cado Financeiro: equilíbrio, paz de espírito.

VOCÊ	PODE	APRENDER	TAROT
THIAGO	GUIMARÃES



O	DIABO
Maior �gura do mal, O Diabo é um lembrete de 
que o homem está algemado ao mundo 
material. Tanto que a imagem do 15° arcano 
apresenta duas pessoas acorrentadas ao 
pedestal dessa criatura. Todos estão nus e com 
características animais (asa, chifre e rabo), um 
lembrete de que, apesar de humanos, também 
somos movidos por instintos. O Diabo, portanto, 
representa a matéria física, as sensações, os 
desejos carnais e indica a necessidade de 
controlar os instintos. Ao mesmo tempo que 
proporciona uma re�exão sobre os sentimentos 
que convivem dentro de nós, retirar O Diabo em 
uma consulta ao Tarot pode signi�car que é 
preciso domar certos desejos e ambições. Só 
assim será possível romper as correntes 
simbolizadas neste arcano.

Palavras-chave: Instinto, Desejo, Tentação, Energia. 

Simbolismo positivo: a carta XV do Tarot é representada por uma personagem 
fascinante que desperta os instintos mais fortes. A energia libertada pelo 
Diabo, pode ser muito positiva, na condição de ser bem canalizada. 
Sentimentalmente, pode signi�car uma paixão ou um relacionamento violento 
e passageiro. Pro�ssionalmente, é muitas vezes sinônimo de poder e de todos 
os meios utilizados para o alcançar.  

Simbolismo negativo: símbolo de tentação e de instinto, é uma carta que 
pode ter um efeito muito negativo. Revela, por vezes, situações maldosas, de 
abuso de poder e de desordem. Literalmente, uma carta do Inferno. 

Signi�cado Sentimental: possessividade, ciúme, sexualidade. 

Signi�cado Pro�ssional: poder, ambição excessiva. 

Signi�cado Financeiro: dominação, dinheiro.

VOCÊ	PODE	APRENDER	TAROT
THIAGO	GUIMARÃES



A	TORRE
Mesmo que você tenha ideias �rmes, um evento 
inesperado pode abalar sua estrutura e provocar 
grandes transformações. Essa é a mensagem 
central da Torre, carta que mostra um raio 
destruindo parte de uma construção, com duas 
pessoas ao chão. Com clara referência à Torre de 
Babel (história bíblica em que Deus leva à 
destruição uma torre construida por homens), 
esse arcano anuncia que algo irá mudar. Mas 
perceba que a construção representada na carta 
não é totalmente dizimada: apesar de ter o topo 
destruido, ela permanece em pé, signi�cando que 
os danos podem ser convertidos numa força 
positiva para uma mudança de atitude. Assim, A 
Torre simboliza que um abalo pode se converter 
em algo positivo.

Palavras-chave: Caos, Destruição, Crise. 

Simbolismo positivo: à primeira vista, esta carta representa um castigo divino: 
duas pessoas caem de uma torre que recebe um raio... Mas, a Torre, pode ser 
interpretada positivamente, como uma renovação, algo bené�co a longo 
prazo. Sentimentalmente, ela pode signi�car uma rutura ou um amor à 
primeira vista. 

Simbolismo negativo: seja qual for o jogo, a Torre signi�ca que a situação é 
turbulenta. Pode indicar o �m de uma ambição ou a oportunidade de abrir um 
outro caminho. 

Signi�cado Sentimental: rutura, con�ito, destruição. 

Signi�cado Pro�ssional: perda de emprego, �m de um projeto. 

Signi�cado Financeiro: ruína, �nanças desestabilizadas.

VOCÊ	PODE	APRENDER	TAROT
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A	ESTRELA
Conhecido como arcano da esperança, A Estrela 
simboliza a bonança que surge após uma 
tempestade (representada pelo arcano anterior, 
A Torre). É a convicção de que o pior �cou para 
trás e que dias melhores virão. Por isso, a �gura 
de uma jovem nua que verte um jarro de água no 
rio e outro na terra (desaguando os sentimentos 
negativos), o que sugere uma relação entre o 
material e o espiritual. Um pássaro, tido como 
mensageiro dos deuses, observa tudo do topo de 
uma árvore. No céu, uma estrela brilha rodeada 
por outras sete, iluminando o caminho da mulher 
da mesma forma que a estrela de Belém guiou os 
sábios do Oriente até Jesus recém-nascido. 
Como uma luz que possibilita enxergar em meio 
à escuridão, o arcano A Estrela é um sinal de que 
vale a pena ter esperança.

Palavras-chave: Sensibilidade, Proteção, Charme, Doçura, Esperança.

Simbolismo positivo: a Estrela é uma luz, um amuleto no centro do Tarot. Ele 
protege o futuro e reúne todas as forças necessárias para que tudo evolua 
favoravelmente. Sentimentalmente, simboliza os sentimentos profundos, a 
união e a harmonia do casal. Pro�ssionalmente, faz com que todas as tarefas 
sejam mais fáceis, melhora as relações de trabalho e aumenta a criatividade.  

Simbolismo negativo: num jogo menos positivo, a Estrela pode signi�car um 
excesso de con�ança, uma dose de irrealismo que pode levar ao fracasso. Mas 
é mesmo necessário que o jogo seja negativo para esta carta transmitir esta 
mensagem.  

Signi�cado Sentimental: sentimentos sinceros, beleza, satisfação.  

Signi�cado Pro�ssional: sucesso, proteção, benevolência.  

Signi�cado Financeiro: proteção, serenidade.
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A	LUA
A Lua é um dos arcanos mais difíceis de ser 
interpretado. A carta mostra uma lua com per�l 
humano, dois cães (ou lobos), duas torres e uma 
lagosta emergindo no que parece ser um 
tanque... Essa mistura bizarra pode simbolizar 
justamente o mistério, ou seja, a di�culdade de 
diferenciar momentos de lucidez de momentos 
de loucura. Não é por acaso que um sinônimo 
para louco é lunático (derivado de "luna", lua em 
latim). Você já deve ter ouvido a expressão "no 
mundo da lua". Esse pode ser um mundo mágico 
e fascinante, já que sob a luz da lua nada é muito 
claro, realidade e ilusão se misturam e assumem 
a mesma aparência. Assim, esse arcano pode 
signi�car também uma confusão de ideias e a 
necessidade de buscar autoconhecimento.

Palavras-chave: Passado, Tradição, Ansiedade, Intuição, Imaginação.

Simbolismo positivo: a Lua é um astro da noite, como tal, ela sabe reconfortar 
em certos momentos, mas também enervar noutros. Assim sendo, é uma 
carta ambivalente que destaca o lar, as memórias e o apego aos valores do 
passado. Sentimentalmente, representa a família; pro�ssionalmente, a 
imaginação e o espírito criativo.

Simbolismo negativo: num jogo menos positivo a Lua incarna a nostalgia, o 
crepúsculo, ou mesmo a tristeza e a solidão. 

Signi�cado Sentimental: lar, passividade, romance. 

Signi�cado Pro�ssional: sucesso, popularidade, inspiração. 

Signi�cado Financeiro: �utuações, incertezas, a falta de lucidez.
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O	SOL
Esse arcano exibe dois meninos que, 
abraçados, brincam em frente a um muro, 
iluminados pela luz de um sol com rosto 
humano. Ainda que os tijolos delimitam o 
campo de ação, numa representação do 
mundo material, O Sol provê a energia, a 
vitalidade e o entusiasmo para as crianças. 
As gotas que emanam da imagem podem 
ser interpretadas como uma espécie de 
bênção celestial. Por permitir enxergar 
com clareza, esse arcano simboliza a 
felicidade e o sucesso, em contraste com o 
anterior, A Lua, em que a mistura entre 
fantasia e realidade pode causar confusão. 
Um tempo de muita atividade e alegria 
pode estar por vir.

Palavras-chave: Luz, Consciência, Sucesso, 
Felicidade.

Simbolismo positivo: o Sol representa a luz 
que ilumina o caminho, a felicidade e o sucesso.  Sentimentalmente, simboliza 
a união, a descoberta do outro, a sedução e poderá mesmo indicar um 
casamento próximo! Pro�ssionalmente, o Sol é um sinal de sorte pois ilumina 
as relações.  

Simbolismo negativo: num jogo menos positivo, o Sol poderá cegar. Poderá 
simbolizar a vaidade, o orgulho e a mentira. 

Signi�cado Sentimental: amor verdadeiro, sinceridade, felicidade. 

Signi�cado Pro�ssional: glória, honra. 

Signi�cado Financeiro: riqueza.
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O	JULGAMENTO
Desfecho da viagem iniciada pelo primeiro arcano 
(O Louco), O Mundo pode ser entendido como a 
sintese de todas as outras cartas do Tarot. É um 
arcano considerado sempre positivo, pois carrega 
o simbolismo da vitória e do �nal feliz. Na 
imagem da carta, um ser andrógino é envolto em 
uma coroa de louros, o símbolo da conquista. As 
�guras de um anjo, uma águia, um leão e um 
touro sugerem que, após a jornada vitoriosa, 
agora o ser governa sobre todos os cantos da 
Terra, Sinal de completude e perfeição, o arcano 
O Mundo simboliza o desfecho bem sucedido de 
alguma situação que tenha exigido muitos 
esforços. É �m de um ciclo e o aviso para a 
preparação de um novo começo, que 
provavelmente será bastante harmonioso.

Palavras-chave: Renascimento, Mudança, Libertação.

Simbolismo positivo: o Julgamento faz alusão ao �Julgamento Final�, o que é 
uma alegoria da Ressurreição. Esta carta evoca a redescoberta de si e dos 
outros, uma tomada de consciência, de uma inspiração e de uma libertação. 
Sentimentalmente, pode anunciar uma evolução bené�ca na relação. 
Pro�ssionalmente, poderá signi�car a realização de um projeto.  

Simbolismo negativo: num jogo menos positivo o Julgamento pode revelar 
uma falta de objetividade e de realismo. Em alguns casos, esta lâmina também 
pode representar uma situação de impasse ou elementos perturbadores num 
ambiente...  

Signi�cado Sentimental: rapidez, novos encontros.  

Signi�cado Pro�ssional: independência, imprevistos positivos.

Signi�cado Financeiro: sorte, entradas de dinheiro inesperadas.
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O	MUNDO
Hermafrodito é a imagem da experiência de 
sermos inteiros, completos.  Masculino e 
feminino representam muito mais do que 
simples identi�cações dos órgãos genitais. 
São as grandes polaridades que circundam 
todos os opostos da vida.  Ele se realiza em 
razão das várias experiências dessa viagem 
dos Arcanos Maiores que conduzirão o 
indivíduo a totalização do próprio ser. As 
qualidades do cuidado maternal e do código 
de ética paternal, da intuição e da expressão 
física, da mente e do sentimento, do 
relacionamento e da solitude, do con�ito e da 
harmonia, do espírito e da matéria, todos 
estes opostos que continuamente lutam 
dentro de nós e que, justamente por causa 
dessa grande batalha conseguem aperfeiçoar 
nossa personalidade, estão contidas na carta 
do Mundo, unidos, convivendo harmonicamente dentro do grande círculo da 
Serpente que simboliza a vida eterna.  Essa carta implica num período de 
realizações e de totalização. 

Palavras-chave: Perfeição, Triunfo, Honra, Realização Pessoal.

Simbolismo positivo: o Mundo é, tradicionalmente, a melhor carta do baralho. 
Ele simboliza a perfeição, o sucesso e o reconhecimento. Sentimentalmente, 
pode signi�car a evolução de um relacionamento ainda recente, ou a 
concretização de um grande passo na relação, casamento. 

Simbolismo negativo: num jogo menos positivo, esta carta pode ser 
perturbadora. Ela pode signi�car um bloqueio, ou um obstáculo difícil a 
superar.

Signi�cado Sentimental: proteção, conclusão.

Signi�cado Pro�ssional: recompensa, ligações com o estrangeiro.                                      

Signi�cado Financeiro: facilidade, grandes realizações.
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MENSAGEM	FINAL
Estou muito feliz que você tenha chegado até 
aqui. Espero que você tenha gostado deste 
material e que tenha te ajudado a 
compreender a dinâmica das cartas do Tarot.

Porém, seus estudos não devem acabar por 
aqui. Pesquise, abra as cartas para você e para 
seus amigos.

Pratique, pratique muito. Aos poucos, 
com paciência, calma e tranquilidade 
você vai se conectando cada vez mais 
aos Arcanos do Tarot. 

O Tarot é um conhecimento que não acaba 
nunca! Nunca pense que já sabe tudo. Assim, 
permaneça aberto a aprender sempre! E eu 
estou aqui, à disposição para te ajudar sempre 
que você precisar.
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