
 

O ARCANO DOZE - O ENFORCADO 

  

  

Título - O enforcado; O Traidor. 

Insígnia - árvores, cruz, quatro, triângulo, abismo. 

Número - doze (12) - Letra: Lamed ל. 

Objetivo - Novos conhecimentos, novas perspectivas. 

Meios: coesão é disciplina, acreditando na providência divina. 

Obstáculo oferecido pelo portal: Suspensão daquilo em que se achava 
apoiado, dúvida nos seus próprios fundamento. 

Um conselho -.aceite a condição e busque seu aprendizado 

Uma recomendação - procure verificar a verdadeira causa da atual 
condição, não seus efeitos. 

Um apelo - por pior que as coisas pareçam, acredite em você mesmo. 

  

  

Temos a quarta carta do caminho de Hórus. 

Court de Gébelin interpreta esta carta como prudência. Acredita que foi 
feita erroneamente, ou enganosamente, pois sua representação ideal 
seria invertida em relação a forma consagrada, com um pé apoiado no 
solo e outro suspenso enquanto analisa o solo onde pisará, pois assim 
deve seguir o prudente. 

Nos baralhos "Bembo", suíço, Wirth e Waite, bem como nos consagrados 
modernamente, trazem um homem preso pelo pé, direito ou esquerdo na 



imensa maioria e, em poucos , pelos dois pés. A corda que o dependura 
está numa trave sustentada por dois troncos de árvores (há uma variação 
onde a corda se prende numa árvore em forma de T). Alguns baralhos 
trazem seis ramos de cada árvore cortados. A cabeça fica a altura do solo 
ou sobre um abismo. O enforcado encontra-se ainda com as mãos atadas. 

O enforcamento foi uma severa sentença aplicada durante muitos anos 
aos crimes chocantes, bárbaros ou àqueles considerados de influência do 
mal. A posição, de cabeça para baixo, preso pelo pé, com as mãos atadas 
as costas, conta uma total impotência do homem ali figurado, embora seu 
semblante não seja de desespero. É pois de se estranhar tal semblante, 
uma vez que todos os indícios nos apontam uma terrível situação? Vamos 
analisar mais calmamente. 

Talvez a aparente calma devasse ao fato de não estar preso pelo pescoço 
ou ter caído no abismo que se encontra desenhado em algumas cartas, 
pois este é o destino daquele que vaguei toda sua vida como O Louco do 
tarot a beira do precipício. 

Por diversas vezes alertamos a importância que se deve dar quando se 
inicia os estudos iniciaticos, os mistérios da vida e a manipulação do 
grande agente mágico. Em muitas lâminas advertimos a importância de se 
dominar os instintos e impulsos para por eles não sermos dominados. 
Novamente aparecem aqui as duas colunas, ou duas árvores, ao lado do 
inabilidoso que tentou domina-los e por eles foram dominados, estando 
impassível diante deles. Este é um possível destino de quem não segue as 
recomendações outrora dadas. 

Por vezes, a vida se mostra para nós com generosidade. Assim, tendemos 
a "montar acampamento", ou seja, nos contentamos com aquilo que já 
sabemos e não completamos a estrada. Quando isto acontece, o iniciador 
de cada um é obrigado a fazer seu discípulo a continuar em sua jornada, é 
necessária uma iniciação mais forte, capaz de fazer ver o mundo sob um 
novo ângulo. Seus pés estão "apoiados" no céu e sua cabeça esta 
apontando para a terra ou até mesmo abaixo de seu nível superficial, no 
nível das raízes, pois é preciso repensá-las, refaze-las. 

Esta necessidade de continuar nossa caminhada, de buscar o novo, pode 
aparecer sob diversas formas, como uma enfermidade física ou mental, 
como perda dos bens materiais, como um choque emocional, etc. Isto 
vem do nosso eu mais sábio, aquele que sabe o que é realmente bom para 



nós. Por isso, muitas vezes nos sentimos traídos, injustiçados e entramos 
em desespero, pois tudo aquilo que acreditávamos ou tínhamos se foi, ou 
não foi suficiente para nós livrar de tal situação. Daí vem a associação feita 
deste arcano com Judas. Também é feita associação similar a Prometeu, 
dos mitos gregos. 

Por vezes aparece saco ou sacos de dinheiro junto da personagem, como 
as trinta moedas de pratas de Judas. É o símbolo de que perdemos as ditas 
riquesas do mundo material. Uma iniciação deste nível é comparável a 
morte, pois vira o iniciado de cabeça para baixo, deixando perdido e 
confuso inicialmente. Segundo Mircea Eliade "... a passagem do mundo 
profano para o mundo sagrado supõe, de certo modo, a experiência da 
morte; aquele que efetua a passagem morre para uma vida afim de logra 
acesso à outra..." 

Um segundo aspecto a considerar é o fato de que precisamos passar por 
determinadas iniciações, como a morte física, que são controladas pelas 
forças cósmicas. Sendo assim, só nos resta ter consciência destas 
iniciações e aceita-las, pois o Grande Iniciador disse entes de seu último 
suspiro "Deus meu, Deus meu! Por que me desamparaste?" e mostrando-
se conhecedor do que havia de vir completa "Pai, nas Tuas mãos entrego 
Meu espírito!". Assim também devemos proceder, pois neste caso, as 
forças que estão representadas pelas árvores, símbolo da vida, da 
natureza, de um novo portal, elemento de ligação das alturas e 
profundidades, são as duas forças presente em toda a criação, que é a 
própria: liberdade e necessidade. 

Esforço débil daquele que luta contra elas, tentando por sua cabeça de pé, 
pois mostrou não conhecer e tão pouco acreditar nos desígnios 
superiores. Lutará me vão. Tem que se procurar a causa da estagnação 
que provocou a situação, sabendo-a, devemos ajudar que o aprendizado 
necessário ocorra o mais breve possível, pois só assim voltaremos a 
colocar a cabeça para cima. Jung afirma "Pois o inconsciente sempre tenta 
produzir uma situação impossível, a fim de forçar o indivíduo a 
desenvolver o que tem de melhor". 

Nossa atenção comumente está voltada para o exterior, para o que 
vemos. Vivemos um mundo que parece-nos horizontal. Nesta lâmina, nos 
voltamos para a verticalidade, o foco da atenção passa a ser nosso 
interior, nossa essência. 



Estamos sujeitos a este tipo de iniciação por sermos produtos da grande 
obra, que é a criação do homem por si mesmo. Por isso afirmamos que é 
um impulso de crescimento individual que nos coloca nesta situação. 
Aqueles que conseguirem o domínio total da vontade, a capacidade de 
fixação numa ideia e sua concretização, que deterem a sabedoria, a única, 
conhecer o amor divino, somente estes não estarão sujeitos das forças 
universais, porque em verdade serão a própria, juntar-se-á assim sua 
consciência a dos universos. 

Os doze ramos cortados, seis em cada árvore em alguns baralhos, 
representam que este tipo de iniciação e radical nos doze sephirot, ou nas 
doze casas zodiacais. 

Levi nos diz que há somente duas operações herméticas: uma espiritual e 
outra temporal, interdependentes. Por isso os alquimistas buscavam tanto 
o conhecimento da transformação de metais menos nobres em ouro. Na 
verdade, buscavam a transmutação interior, buscavam seus mais altos 
valores espirituais, pois assim encurtariam o tempo das operações 
herméticas. Em caso contrário, um longo tempo passaria para realizar as 
operações, vido assim, gradualmente, os valores verdadeiros. 

A operação da grande obra está escrita na tábua de esmeralda de Hermes. 
Ensina ele como devemos proceder afim de realizar a magia da 
transmutação, magia esta que deve ser operada de dentro para fora, no 
interior de cada um de nós. Após esta transformação interior, a exterior, 
de metais ou qualquer outra, será fácil. Separar as virtudes dos vícios, o 
misticismo do positivo, a alegoria da teoria, as verdades dos mitos é o 
caminho. "O que está em cima é como o que está em baixo, e 
reciprocamente." 

Como já dito em outros arcanos, somente uma vontade forte pode 
manipular o grande agente mágico. A manipulação do fixo e do volátil é 
feita com este instrumento, e só ele. Seu resumo é o pentagrama. 

Isto aparece figurado na linguagem dos alquimistas, bem como uma gama 
tamanha de conhecimentos, na linguagem que lhes era características, em 
que se entendiam e que não se faziam entender aos profanos. Isso é bem 
similar ao Tarot. 

Para ser um alquimista, aprendiam primeiro as leis que imperavam nos 
planos que nos são superiores, pois quando lá operamos uma 
transformação, ela se manifesta aqui. O elemento que fecunda a criação, 



o agente mágico, representado pelo caduceu de Hermes, é operado nos 
planos que determinam este, pois aqui temos a concretização do que é lá 
feito. Para isso é necessário o domínio perfeito da ciência e da vontade. É 
muito importante o aluno compreender este ponto para saber como 
realmente tudo é processado no universo, como tudo vem a existência, se 
transforma e como pode chegar a seu Criador. 

É curioso notar como a maioria das carta desta figura o traz preso a duas 
árvores e uma trave, similar a letra hebraica tô (ת), última letra deste 
alfabeto, que segundo Eliphas significa a perfeição, mesmo significado das 
cruz sobre o triângulo, formado pelas pernas cruzadas do enforcado e por 
seus braços dobrados para trás com sua cabeça. 

Esta carta só se apresenta como uma passagem absolutamente inabalável 
para aqueles que sabem a verdade, que nossos pés, nossa base, está no 
Céu, e somente nossa cabeça, nossa imaginação, toca a Terra. 

  

Nas leituras 

Traição, sofrimento, escolha errada, sacrifício pessoal, muita expectativa, 
incertezas, reversão, inércia, tédio, renúncia, reajustamento, nova e difícil 
experiência, sacrifício não apreciado, passividade, falta de controle no 
processo. 

INVERTIDA: Rever planos e metas traçadas, falta de firmeza, falta de 
convicção, sem sentido prático, fuga da realidade, falta de espírito de 
sacrifício, sacrifício inútil, preocupação com o ego, falta de dedicação, fuga 
da realidade. 

  



 

 


