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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 carregue consigo 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”. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
  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. Mais do 

que uma técnica de adivinhação, utilizado 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 
																																								 																					
1 Trabalho apresentado no GT 5 – Imagem Fotográfica do 5o CAPPA  realizado nos dias 21 e 22 de maio de 2018. 
2	Estudante de Graduação em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda na UFG, email: alexandre-
roger@hotmail.com. 
3 Estudante de Pós Graduação em Comunicação Social na UFG, email: amanda.nunes.amaral@gmail.com. 
4	Estudante de Graduação em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda na UFG, email: fabiannefalcao@gmail.com.	
5 Orientadora do trabalho. Docente do Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UFG, email: 
anavidica@gmail.com. 
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reflexões imagéticas e semióticas, bem como, a compreensão dos padrões da vida e de 

comportamentos, podendo promover autodescobertas e crescimento psicológico. 

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 intitulado “ARCANUM” 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.

 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.   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. 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.  

 
2 CONCEITO DA NARRATIVA VISUAL 
 

As cartas do Tarô, elaboradas através de um alfabeto pictórico repleto de símbolos e 

signos, são veículos narrativos atemporais, através dos quais podemos ter acesso às 

“informações codificadas” do nosso inconsciente, de acordo com Carl G. Jung (2009, p.15): 
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-
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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 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. 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).   

 Se analisarmos apenas a sequência dos arcanos maiores - objeto de estudo deste 

trabalho - observaremos o monomito e as alegorias do processo de individuação 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. 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. “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.” (JUNG, 2009, p 186. 

Grifo do autor). A partir destas relações concomitantes entre o tarô, a alquimia, a cabala 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 psique e o 
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mundo que o cerca - falando ao inconsciente sobre as mais diversas facetas da condição 

humana através de uma linguagem arquetípica e simbólica. 

 
3 TAMANHO DE CADA IMAGEM E MONTAGEM 
 
 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 22 páginas, sendo onze de um lado e onze do outro. Para enfatizar o tom de 

mistério e conhecimentos ocultos 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. 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. 

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 
 
 Didi-Huberman6, 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 

																																								 																					
6 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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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 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. 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. 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. Para produzir as fotos do presente trabalho, realizamos 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 Didi- Huberman, 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.             

                                                                                                                                               

5 SEQUÊNCIA DAS IMAGENS COM LEGENDAS 

 
Imagem 1 – ARCANUM - O Louco (2017). Tamanho impresso: 10x15 cm. 
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Autoria: Alexandre Roger, Amanda Nunes e Fabianne Falcão 

 
Imagem 2 – Conjunto de imagens do fotolivro ARCANUM (2017). Tamanho impresso: 10x15cm. 
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6 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 nos atentarmos à 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. 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 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 
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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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