
 

O ARCANO DEZ - A RODA DA FORTUNA 

  

  

Título - A Roda da Fortuna 

Insígnia - a roda. 

Número - dez (10) - Letra: Iod י. 

Objetivo - A prontidão para agir, defendendo ou atacando. Solve et 
Coagula. 

Meios: usando a memória, a prudência e a intuição ou provisão. 

Obstáculo oferecido pelo portal: Incapacidade de aprender com os 
próprios erros, utilização de meios ilegítimos para atingir o que quer, 
possibilidade de cair material e moralmente. Inconstância. 
Dubiedade. Vantagens conseguidas através de muitos sofrimentos. 

Um conselho - procurar saber o que é bom, o que é ruim e o que 
não é bom nem ruim. 

Uma recomendação - meditar sobre o profundo mistério das coisas 
e sua influencias na nossa evolução. 

Um apelo - Ao equilíbrio, pela correta utilização das forças 
contrárias, neutralizando o princípio da polaridade. 

  

  

"Esta carta significa a mudança, e a nossa capacidade de 
experimentar a mudança prudentemente, porque as rodas do 
destino giram, no entanto, terminam dando uma volta completa. 
Representa o movimento eterno das Forças Cósmicas que nada 
nem ninguém pode deter. Nela se estuda as leis que regem a vida e 
a morte, o princípio da mudança, ao qual todos os homens estão 
sujeitos. 



Representa o fim de um ciclo de vida e início de outro, 
completamente novo e sempre benéfico. Uma alteração completa e 
profunda do modo de vida, da personalidade, em relação a que 
tinha antes de atingi-la. 

A estabilidade que se pensava ter é substituida, agora, por outra 
que se tem, de fato, embora por acontecimentos bruscos, que 
modificam o quadro geral da vida. Doravante, o iniciado sabe o 
significado dos Três Verbos da Roda Solar: 'Eu Reino' - 'Eu 
Reinarei' - 'Eu Reinei' - e poderá impedir o quarto Verbo; 'Não tenho 
reino' - quer para si, quer para outros." 

(Prof. Marlanfe) 

  

Comentários de Leonardo Oliveira de Araújo. 

Temos a quarta carta do caminho de Osíris. 

Desde a antiguidade, a roda giratória entrou em diversas 
simbologias, desde ao ciclo do sol até os ciclos de punições 
infernais. A ideia de roda e ciclos está intimamente ligada. Este 
arcano mostra com clareza esta ligação, trazendo uma roda girante 
na qual estão fixadas duas figuras. Além disso, há pelo menos mais 
uma figura que ocupa o cume da roda e, algumas outras cartas 
trazem uma quarta figura na base da mesma. 

Na lâmina "Sforza", da roda da fortuna, mostra-se a fortuna 
vendada no centro, e além dela, mais quatro figuras humanas 
aparecem. A primeira, no alto, parece com a figura clássica de um 
querubim, só que traz um par de orelhas de asno e empunha um 
cetro, símbolo do poder, traz consigo a palavra Regno (eu reino) . A 
segunda, que segue em direção ao topo, tem um par de orelhas de 
asno que estão em desenvolvimento; traz Regnabo (eu reinarei) . A 
terceira figura, que se dirige para a base, não apresenta orelhas de 
asno, mas tem cauda do animal, trazendo a palavra Regnavi (eu 
reinei). Por fim, vemos um ancião que parece sustentar a roda, em 
posição de um quadrúpede, com as palavras Sum Sine 
Regno (estou sem reino). 

Um baralho similar a este, não tendo a figura da fortuna ao centro, é 
de "minchiate". Além disso, há um homem no topo da roda com 



cabeça de asno, segurando um orbe. A figura que desce na roda 
tem a cabeça similar a um demônio. 

A obra "A chave dos Mistérios", de Eliphas Levi , influenciou as 
lâminas que vieram posteriormente, principalmente por colocar uma 
esfinge como a figura que se posta no cume da roda, fácil notar que 
a influência veio do tarot egípcio. Além disso, a figura ascendente 
tem a cabeça de cachorro, sugerindo assim o deus egípcio Anúbis - 
o que pesava a alma dos mortos - levando o caduceu alado de 
Hermes; a figura contrária assemelha-se, novamente, ao diabo 
clássico, com chifres e tridente. São estas três figuras rotuladas por 
Archée (tornado o altíssimo), Azoth (um dos elementais dos 
alquimistas, equivalente a águia, ou paus em outros sistemas) e 
Hylé (matéria-prima do homem, da qual é feita sua substância 
puramente animal). O baralho de Oswald Wirth trás estas gravuras, 
e sustentando a roda, coloca uma lua crescente, com as serpentes 
de Asclépio, ao redor do suporte. 

Também baseada na figura de Eliphas temos as lâminas de Pitois, 
onde sua denominação é "A Esfinge". Nela o espírito do mal é 
precipitado, Tifão ou Tifon, enquanto o espírito de Deus é elevado. 
A esfinge permanece no topo, empunhando uma espada em sua 
pata de leão. 

Influenciado por outra obra de Eliphas denominada "Sanctum 
Regnum", o baralho de Waite, onde temos uma roda estilizada com 
as letras R O T A, que também podem ser lidas como T A R O . No 
alto da roda, uma esfinge, Anúbis sobe pela direita enquanto uma 
serpente desce pela esquerda. Há uma clara alusão aos quatro 
elementos aqui, pois trás as quatro letras hebraicas que compõem o 
nome de Deus, Iod He Vau He; nos eixos da mesma estão os 
símbolos do enxofre, mercúrio, sal e água; além disso e da própria 
esfinge, temos ao quatro "animais" místicos que a compõem: 
homem, águia, leão e touro. 

O tarot de "Marselha" traz, na parte ascendente da roda, o deus 
Anúbis, e na parte descendente um deus grego com cara de 
macaco, Tífon, deus da destruição, retratado, normalmente, com 
conotação negativa. No cume uma figura que parece ser uma 
alegoria ou sombra da esfinge egípcia, pois tem cara de macaco, 
corpo e cauda de leão, e asas similar a morcego, e está coroado. 

Na mitologia deparamos com as três deusas do destino, chamadas 
pelos gregos de Moiras, filhas de Zeus com a deusa Têmis. Cloto, a 



fiandeira; Laqueris, a mediadora ou distribuidora; Átropos, a 
cortadora ou a inevitável. 

Desde o arcano cinco vemos aparecer claramente os dois princípios 
ativos universais e seu equilíbrio em diversas representações. Uma 
nova conotação aparece quando se analisa que estão presos a uma 
roda em movimento, ou seja, aquele que agora ascende, em breve 
cairá e vice-versa. Há o movimento incessante que os vincula e se 
torna perpétuo. 

Notemos bem que a força motriz da roda é dada pelas criaturas 
laterais; a que está no topo apenas parece guardá-la, embora 
muitas vezes tenha um símbolo de poder, como espada ou cetro, se 
mantendo sobre as demais. 

Estamos diante de um novo estágio da iniciação, onde é importante 
saber o movimento do universo para progredir efetivamente. 
Somente conhecendo estes princípios universais, poderemos 
superar e até antever os obstáculos que se apresentarem no 
caminho. 

As figuras apresentadas, são, quase sempre, feias, como os 
dragões dos mitos que guardam um grande segredo ou a princesa. 

Estar preso na Roda da Fortuna é encarnar o mito de Édipo e 
Jocasta. A força implacável e destrutiva, que é a representação do 
lado negro do princípio feminino, está retratada no quadro de 
Moteau, Édipo e a Esfinge. Isto é, desconhecer as forças que 
imperam no universo, é acreditar atingir-se a estabilidade apoiado 
em uma só coluna, ou seja, é ser apanhado pela roda em seu 
movimento eterno e constante, como apanhado por um redemoinho 
nas águas. Não façamos como no mito grego de Ixião que tenta 
elevar-se ao nível dos deuses sem ser um. Primeiro devemos saber 
como os ser, caso contrário, o insucesso será nosso fardo, ou até 
mesmo, a "vingança" dos deuses cairão sobre nós. O que são os 
supremos opostos, Ying e Yang, senão deuses? 

Este movimento é o princípio de tudo, da própria vida. Vida é 
movimento e este não é obtido pela unidade, apenas pela dualidade 
se consegue. 

Quanto mais próximos estivermos do centro desta roda, menos 
individuais estaremos e menos sofreremos com a força gerada pelo 
seu movimento. Estar na ponta externa de seus raios é está sempre 



sujeito as forças plenas da roda. Este raio pode ser tão grande que 
teremos uma ideia de linearidade, e assim reagiremos, caindo na 
armadilha do destino e sendo tragado por forças que não 
compreendemos, pois não conseguimos entender a totalidade do 
que está nos cercando, por termos visão obtusa. Podemos viver a 
vida "exterior", mas sempre lembrando que devemos fazer uma 
conexão desta com nossa vida interior, pois a exterior é apenas 
reflexo da interior. 

Não podemos usar estar forças como medidas, como fazíamos no 
arcano A Justiça. Numa roda que se desloca, não há posição 
melhor para se optar, passaremos por todos os pontos da mesma. 
Além disso, todos estes equidistam de seu centro, dando igual 
condições a todos nós que estamos nela sem sermos tragados pela 
mesma. 

Com esta visão, poderemos encarar um momento de solidão na 
vida como uma oportunidade para reflexões internas em vez de 
choramos por sentimo-nos só. Um período que estivermos cercado 
de pessoas se torna uma oportunidade de exercer sua 
comunicabilidade, liderança, espírito de corpo, etc., bem diferente 
de se sentir sufocado pela multidão. Riquezas são para ver o 
quanto podemos aproveitá-la para o bem comum, e não para 
escondermos de tudo e todos com medo de no-la tomarem. 
Dificuldades materiais é a maneira de colocarmos em prática nossa 
capacidade de produção, provisão, serenidade e confiança naquilo 
tudo que se tem demonstrado como valores eternos a nós. 

Quando nos parecer que nossa roda da vida está presa, reflitamos 
sobre o que deixamos de aprender, pois com certeza ela não estará 
presa se nós não a tivermos segurando. 

Em momentos de confusão, devemos buscar nosso interior, ou 
seja, mais perto do centro da roda, para diminuirmos o giro e 
vermos o que está sendo refletido em nosso exterior. 

Lembremos que estamos no arcano dez, coluna de Osíris, o que 
nos remete à unidade. Temos que encarar a unidade plenamente, 
ou seja, lembra de onde viemos, aonde estamos e para aonde 
vamos. Em todas as culturas mundiais estão traços desta cultura 
única, deste princípio comum que é nosso patrimônio, a que 
chamamos de tradição, ou, como ficou mais conhecido este mistério 
no ocidente pela palavra hebraica Cabala. Taautes, a quem é 
atribuída a invenção das letras por Sanconíaton, dos fenícios; 



Enoque para os hebreus; Toyt para os egípcios, os Alexandrinos o 
fizeram conhecido no mundo como Thot; Hermes (Mercúrio) foi a 
tradução para os gregos: este é aquele que nos trouxe a tradição, 
das quais todas as demais descende. 

A magia reconhece que o visível é apenas uma manifestação 
proporcional do invisível, e nisto está a essência da tradição. As 
forças complementares e seu equilíbrio são uma verdade física 
científica por ser reflexo da verdade universal. Este é o princípio da 
vida e de toda a criação, pois "tudo que está em cima é como o que 
está em baixo", a criação reflete seu criador. Sobre esta estrutura 
ternária, portanto divina, se forma a Árvore da Vida. Seus sephirots 
estão nas três colunas distribuídos, ativa, passiva e em equilíbrio. 
As duas primeiras os maçons chamam de Jakin e Bohas, ou 
representativamente de J e B. 

A perfeição da estrutura da criação é tanta que os sephirots 
compõem três tríades. É importante o leitor ter a figura  aqui 
abordada para compreender o que está sendo falado. 

É importante o leitor conferir no capítulo dez de Eliphas Levi (na sua 
obra "Dogma e Ritual da Alta Magia"), a relação dos sephirots e seu 
significados, bem como os desdobramentos que estes apresentam 
em relação aos nomes divinos, amplamente utilizados na magia. 
Todos os pantáculos são originados com base nestes conceitos 
primordiais da tradição. 

Para dirigir as forças universais representadas na Roda da Fortuna, 
devemos ter amplo conhecimento para que nossa vontade seja 
forte suficiente para comandá-las. A confecção dos pantáculos e de 
todos os rituais depende disto também. 

Para aprofundar-se nos livros que versam sobre cabala, também é 
necessário conhecer o simbolismo que foi empregado para sua 
escrita. Um exemplo: leia o Apocalipse de são João antes de 
estudar as sugestões aqui apresentadas e repita a leitura após este 
novo conhecimento. 

  

  

Nas leituras 



Destino a cumprir, modificação das circunstâncias, ascensão, 
supremacia, iniciativa, êxito, conquista, ganho, força de vontade, 
perseverança. 

INVERTIDA: Ansiedade, agitação inútil, movimento excessivo, 
fracasso, má sorte, inconstância, interrupção de planos e/ou ações. 

  

  



 



 

  


