


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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A ORIGEM DO TARÔ
Alguns estudiosos acreditam que o Deus Thot, criador dos hieróglifos, a linguagem e 

da Astrologia, introduziu o Tarô no Antigo Egito. Thot poderia ter sido um mensageiro 
vindo de Atlântida com a missão de passar para uma nova civilização uma tradição que 
estava por se perder. No século XV, já existia evidências históricas do Tarô na Europa.

O mais antigo e conhecido Tarô foi de Visconti-Sforza, que apareceu em Milão, foi pre-
sente de casamento de Francesco Sforza e Blanca María Visconti, obra do artista Bonifácio 
Bempo. A partir do século XVII, o Tarô foi divulgado na Europa pelos ciganos.

Foi Court de Gebelin no século XVIII, pastor da Igreja Reformada, maçom e arqueó-
logo francês, que resgatou o Tarô para as elites da intelectualidade européia.

Gebelin estava convencido de que o Tarô havia sido inventado no Antigo Egito e que 
os ciganos que o popularizaram pelo mundo.

No século XIX, Eliphas Levi, religioso francês, abade da Igreja Católica, cabalista, fi-
lósofo, teve acesso a certos manuscritos que o teriam colocado em contato com a tradição 
gnóstica perdida.  Levi considerou o Tarô como de origem hebraica e os 22 Arcanos Maio-
res são as 22 linhas que unem as dez Sephiroth que são chamados Caminhos da Árvore da 
Vida e se correspondem as 22 letras do alfabeto hebraico. Publicou o livro “Dogma e Ritual 
de Alta Magia”.



5

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

AS ROTAS E OS CAMINHOS CIGANOS  - AULA 11 -  A ORIGEM DO TARÔ

TARÔ DE ETTEILLA
Jean-Baptiste Alliette (1738–1791), mais conhecido por Etteilla, está entre os primei-

ros escritores que publicaram livros com regras para utilização do tarô na cartomancia. 
Iniciou bem jovem seus estudos sobre as cartas, a partir de 1757, reunindo e codificando 
os sistemas de ler a sorte, recolhidos da tradição popular de seu tempo.

Referido pelos comentaristas como cabeleireiro ou peruqueiro, ele se auto-intitulava 
professor de álgebra. Publicou seu primeiro livro, em 1770, “Etteila ou a Maneira de se 
recrear com um jogo de cartas”. 

Nele descreve as regras que preparou para utilizar o jogo de “piquet”, com um baralho 
de 33 cartas. Em 1791, publica seu próprio maço de baralho, intitulado “Petit Etteilla” (O 
Pequeno Etteilla), baseado em seu método de interpretação.

O Ás de Copas, o Valete de Espadas e a Dama de Ouros do “Pequeno Etteilla”

O autor apresenta este jogo “como um passatempo adequado para suprir as idéias arbi-
trárias que cada cartomante atribui às cartas segundo os diferentes métodos”.

As 33 cartas do “Pequeno Etteilla” constituem uma simples redução das cartas de jogar, 
utilizando de cada naipe apenas o ás, as cartas numeradas de 7 a 10 e três figuras: Valete, 
Dama e Rei. Ao total dessas 32 cartas é adicionada mais uma, que representa o consulente.

A novidade desse baralho está na inscrição dos significados, de acordo com o posicio-
namento das cartas nas diferentes tiragens, recurso para codificar e popularizar a utiliza-
ção do baralho para as adivinhações.
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Alliette-Etteilla, que se proclamava “Mestre da Cartomancia”, tornou-se, sem dúvida, 
o primeiro nome masculino famoso ligado à leitura da sorte pelas cartas. Muito atento ao 
que se passava ao seu redor, menos de dois anos após Court de Gebelin publicar o volume 
8 de sua obra, em 1781, o nosso cartomante aparecia com seu “Grande Etteilla” ou “Livro 
de Thoth” endossando a origem egípcia para as cartas.

Cartas do baralho “Grande Etteilla ou Tarots Egípcios” (1783). Personagens 
e gestual europeus, trazem às vezes algum adereço de inspiração egípcia.

As cartas do tarô de Etteilla, conhecido como o Grande 
Etteilla, são baseadas nos desenhos dos tarôs comuns dessa 
época, que vai do número 1, “Etteilla questionnant” (Etteilla 
em consulta) até o 78, “Folie” (A Loucura). 

Esse conjunto, preparado para fins divinatórios, vinha 
acompanhado de um livro de explicações e orientações, in-
titulado “Maniére de tirer le Grand Etteilla ou tarots Egyp-
tiens” (Maneira de tirar o Grande Etteilla ou tarôs Egípcios).  

As cartas repetem o expediente adotado no “Pequeno 
Etteilla” e trazem inscritos alguns significados que se torna-
ram usuais na cartomancia popular praticada desde então.

Em 1788, Etteilla fundou a primeira associação dedica-
da à leitura das cartas, a Sociétée des Interprétes du Livre 
de Thoth (Sociedadade dos Intérpretes do Livro de Thoth).
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Nessa fase egípcia de sua carreira, ele pretendia revelar 
“a chave dos 78 hieróglifos que estão no Livro de Thot, obra 
de 17 magos, descendentes de Mercúrio-Thoth, gerada 1828 
anos após a Criação ou 171 após o Dilúvio”.

Etteilla se revelou também um pioneiro no espírito mo-
derno de cunho promocional. Foi o primeiro cartomante 
profissional de renome continental, que provou os bons re-
sultados comerciais na alteração dos nomes, embalagens e 
de atributos do produto para estimular as vendas.

Considerado por alguns como um simples charlatão, não 
se pode negar, porém, que tinha o dom da palavra e conhe-
cimentos gerais de simbolismos e cabala, além de grandes 
aptidões comerciais que o tornaram muito rico.

Pouco sabemos de seus dons reais. Sejam quais forem, sua bem sucedida populariza-
ção da idéia de um “tarô faraônico”, reverteu a favor do renome de Gebelin, até hoje inti-
mamente associado ao tema egípcio no tarô.

Próxima a ele, e sua seguidora, encontramos Mlle. Lernomand, que adota o baralho re-
duzido e simplificado. Ela é o segundo grande renome mundial no campo da cartomancia. 
Reproduções, bem como as imitações, de seus baralhos continuam com grande aceitação 
até hoje. Etteila e sua obra exerceram, igualmente, influência sobre o trabalho de Papus 
com o Tarot.

MAIS ESTUDOS SOBRE ETTEILLA, 
SEUS BARALHOS E TÉCNICAS

 • A Regra de Ouro. Artigo de Júlio Soares sobre os desa-
fios que enfrentou para se inteirar do Thoth Taroth de Etteilla 
: O Livro de Thoth ou O Tarô de Etteilla

 • O Livro de Thoth - Tarô de Etteilla. Resenha do historia-
dor Giordano Berti sobre o livro e o jogo com 78 cartas, agora 
disponíveis no Brasil: O livro e o baralho

 • Etteilla e seu método divinatório. A primeira integração 
conhecida entre Tarô e Astrologia. Elizabeth Hazel e James W. 
Revak apresentam a tiragem de cartas segundo a proposta de 

Etteilla em Manière de se récréer avec le jeu de cartes nommées tarots (Maneira de se 
divertir com o jogo de cartas denominadas tarôs) em 1785. Para os que têm familia-
ridade com os símbolos astrológicos, apresenta muitos estímulos para aprofundar a 
tiragem também conhecida por “Mandala astrológica”: 1. Histórico, 2. O Método de 
Etteilla e 3. Exemplo.
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TARÔS ANÔNIMOS DO SÉC.

ELIPHAS LEVI 
(1854), UM 
INSPIRADOR

19
Os apanhados históricos ressaltam, em sua maioria, autores que marcaram época, se-

jam os sérios, sejam os polêmicos e os enganadores. Mas podemos encontrar amostras de 
baralhos de confecção mais acessíveis ao consumo popular, produzidos por anônimos, 
muitas vezes cópias não autorizadas de cartas mais conhecidas.

1. O consulente, 12. A Prudência e 19. O Homem benevolente (Rei de Ouros). 
Tarô anônimo de 1845, uma imitação bem produzida do Grande Etteilla.

O baralho 
reproduzido aqui 
é um bom exemplo 
de cópias inspiradas 
em referências 
egípcias sugeridas 
por Etteilla. 

Foi impresso na 
França, por volta 
de 1845, sem deixar 
registros do autor ou 
do impressor.

Eliphas Levi Zahed é a tradução he-
braica de Alphonse Louis Constant, um 
parisiense nascido em 1810. Seminarista 
católico, artista plástico, aplicado ao eso-
terismo, constitui um personagem mul-
tifacetado, que estimulou muitos outros 
estudiosos de seu tempo.
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De seu desenho do Tarô, foram apenas divulga-
dos algumas cartas, que elaborou com motivos da 
arte egípcia. Ele estabeleceu relações de cada um 
dos 22 trunfos com as letras do alfabeto hebraico e 
tornou-se inspirador direto das incursões de Falcon-
nier e Papus com o Tarô, não só através de suas ex-
posições, mas também com a publicação de “Dogma 
e ritual da alta magia” (Dogme et rituel de la haute 
magie - 1854).

Mais do que provar alguma origem egípcia do 
Tarô, Eliphas Levi estava interessado em estabelecer 
nexos de significados com diferentes tradições, sem 
recusar ou se opor à herança do esoterismo cristão. 
Essa disposição de integração, de inclusão, nem sem-
pre era encontrada nesse período histórico que tes-
temunhou memoráveis embates que nos permitem 
compreender melhor as disposições do pensamento 
contemporâneo. O Carro de Eliphas Levi

MAIS ESTUDOS SOBRE ELIPHAS LEVI
• Éliphas Lévi, sacerdote, 

radical, mago. Texto de James 
W. Revak, traduzido por Ale-
xsander de Abreu Lepletier: 
O seminarista que se voltou 
para o tarô.

• Biografia de Eliphas 
Levi. Num texto da Sociedade 
de Ciências Antigas com ilus-
trações recolhidas pelo Clube 
do Tarô: Eliphas Levi.

• Em seu Manifesto para 
o futuro do Tarô, Nei Naiff 
focaliza Eliphas Levi e outros 

autores empenhados em dar um caráter esotérico às cartas. Firma uma posição sobre 
a origem histórica do baralho.  Manifesto.
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PAPUS E O TAROT 
DOS BOÊMIOS (1889)

Gérard Encausse (1865-1916), médico que se tornou célebre na França, é definido co-
mumente como ocultista. Mais conhecido por Papus, co-fundador da “Ordem Martinista”, 
foi escritor, conferencista e organizou, entre outros grandes eventos, a Conferência Maçô-
nica e Espiritualista Internacional de 1908.

4. O Imperador no Tarot Papus-Goulinat. À esquerda, como apareceu 
no livro, em 1889; 2ª edição revista, em 1911; ao centro, com os símbolos 

associados à carta à direita, no baralho impresso pela US Games, em 1989.

Seu livro, O Tarô dos Boêmios (1889), bastante valorizado e traduzido, é até hoje pu-
blicado no Brasil. Em algumas edições aparecem as cartas redesenhadas por Jean-Gabriel 
Goulinat, que dão colorido às antigas gravuras de Papus.

Podem ser reconhecidas nessa proposta de baralho, as direções oferecidas anterior-
mente por Eliphas Levi, no que se refere aos arcanos maiores, e por Etteilla quanto aos 
arcanos menores.
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Os 22 arcanos maiores do Tarô de Papus, redesenhados por Gabriel Goudinat

Em síntese, temos o antigo taro europeu adornado com imagens de inspiração egípcia 
mais ou menos fiéis ao padrão artístico da antiga civilização desaparecida.

MAIS ESTUDOS SOBRE PAPUS
• Papus, médico e mago. Um apanhado da 

vida e obra de Gérard-Anaclet-Vincent Encausse 
(1868-1916) e sua influência nos estudos sobre a 
dimensão simbólica do tarô. Texto de James W. 
Revak traduzido por Alesander Lepletier: Sua 
vida: estudante de medicina e de ocultismo.
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