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CURSO 

Formação Inicial de Tarólogos 

ÁREA 

229.99 – Humanidades – Programas não classificados noutra área de 

formação 

DURAÇÃO 

60 Horas 

FINALIDADE 

A formação surge da necessidade de regular conhecimento base na 

interpretação do Tarot, possibilitando um enquadramento integrativo e 

holístico da Tarologia e da prática tarológica, uma profissão ainda 

estigmatizada e pouco aprofundada no contexto das ciências humanas, 

sendo o conteúdo programático formativo embasado nestas áreas e na 

das filosofias. 

A atual formação nunca ficará completa sem enveredar pelos meandros 

da deficiência (mental, motora ou sensorial, única ou múltipla, genética 

ou adquirida) e o desenvolvimento da estrutura psíquica inerente. No 

entanto, devido à sua extensão e divergência do propósito, este ramo 

não será explorado. As teorias propostas têm como universo de análise 

prática, indivíduos sem deficiência mental, capacitados funcionalmente 

dos seus cinco sentidos, sendo o baralho de Tarot o objeto de estudo. 

A formação decorre em regime de EAD (Ensino à Distância), num total 

de 60 horas. 
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DESTINATÁRIOS 

Público em geral com idade igual ou superior à considerada de 

maioridade. 

PRÉ-REQUISITOS 

• Capacidade de interpretação de textos 

• Idade elegível  

• Computador ou similar com ligação à internet 

• Baralho de Tarot (78 cartas) 

MÉTODOS E TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

Método Expositivo para enquadramento da matéria através de 

apresentações em PowerPoint e explicações de conceitos. Método 

Interrogativo para a perceção e avaliação de conhecimentos. Método 

Demonstrativo, pois permite demonstrar corretamente a execução de 

cada uma das simulações para melhor enquadramento e 

desenvolvimento. E, Método ativo recorrendo a trabalhos de grupos, 

individuais, estudo de casos, brainstorming e Role-Play. 

A facilitação da aprendizagem será feita através de manuais teóricos 

para suporte de estudo, envidos à medida das necessidades formativas 

de cada módulo; de recursos pedagógicos criados especificamente 

para os conteúdos programáticos; e, de sessões de esclarecimento 

dentro e fora dos horários da formação. 

METAS 

Espera-se que no final do projeto, os formandos sejam capazes de 

produzir uma análise correta e responsável de um tema tarológico. 
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OBJETIVOS GERAIS 

O curso tem como principal intenção a facilitação da aprendizagem de 

conceitos gerais e específicos de cada uma das secções do baralho de 

tarot, assim como facilitar a aquisição de conteúdos de corelação entre 

as ciências sociais e humanas (havendo, neste projeto, especial foco na 

psicologia analítica) e os significados tradicionais de cada arcano. O 

curso visa igualmente fornecer ferramentas para o desenvolvimento 

pessoal dos formandos, de forma a reforçar a ética, a empatia e a 

relação com a alteridade em ambiente social e/ou profissional.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/OPERACIONAIS 

Pretende-se que no final da formação o formando seja capaz de: 

• Seccionar, por funcionalidade, um baralho de tarot, através de 

demonstração prática 

• Relacionar e produzir significado de arcanos individuais ou em 

conjunção, através de exercícios práticos recorrendo ao role-play 

e brainstorming, bem como através de exercícios teóricos 

• Produzir eficazmente corelação entre conceitos da psicologia 

analítica e arcanos do tarot pela associação de significado similar 

ou reconhecimento de significado subjacente, através de 

exercícios teóricos (escritos, orais e demonstrativos – ex. 

dramatização) 

• Identificar cada método de lançamento aprendido, a sua 

construção, significado das disposições, as suas viabilidades e 

aplicações, através da demonstração e exercícios teóricos 

• Aplicar os métodos de lançamento mais adequados para cada 

cenário de análise de um tema tarológico, através de 

demonstração prática em cenários de role-play e estudos de caso 

• Exibir comportamento em linha com princípios éticos humanistas, 

através de demonstração em situação simulada e real 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Módulo Tema/Conteúdo Duração  

1 

Enquadramento da Formação 

2h 

Introdução e Objetivos 

Contexto Histórico 

Recurso ao Espiritual em situação de crise 

Perfil Psicossocial do Tarólogo 

2 

  Introdução à Psicologia Analítica 

18h 

Inconsciente Pessoal e Coletivo 

Consciente Pessoal e Coletivo 

Arquétipo 

Símbolo 

Complexo 

Anima e Animus 

Ego 

Persona 

Sombra 

Self 

Tipos Psicológicos 

Sincronicidade 

3 

Arcanos Menores 

8h 

Estrutura do Baralho  

Caracterização dos Naipes 

Ases como princípios criadores 

Processo de Maturação 

Arcanos Invertidos 

4 

Figuras da Corte 

14h 
Funções e Atitudes Comportamentais 

Mapeamento Psíquico 

Arcanos invertidos  

5 

Arcanos Maiores 

10h 
A Viagem do Louco 

Imagens Arquetípicas 

O Sagrado 

6 

Interpretação 

8h 
Técnicas de interpretação de cartas conjuntas e opostas 

Métodos de Lançamento 

Veiculação da Informação 
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RECURSOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 

RECURSOS QUANTIDADE 

Visuais: 

• Baralho de Tarot 
1 

Multimédia: 

• Computador ou similar c/acesso à internet 
1 

• Manual de Formação 1 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação é entendida como essencial para entender o 

posicionamento do formando no processo de aprendizagem. Assim, 

existirá uma avaliação inicial, quer pela análise dos formulários inscrição 

no curso para verificar elegibilidade de ingresso, faixas etárias, graus 

académicos, entre outros, e através de inquérito disponibilizado em 

plataforma virtual, de forma a perceber o grau de conhecimento dos 

formandos em relação aos conteúdos da formação. No decurso do 

processo de aprendizagem serão igualmente feitas avaliações aos 

domínios afetivos, cognitivos e psicomotores aplicando técnicas de 

observação, formulação de perguntas e fichas de avaliação qualitativas 

e quantitativas. No final da formação produzir-se-á um teste sumativo 

e atribuição de trabalho prático de modo a verificar o sucesso no 

alcance dos objetivos do curso, tanto no campo teórico como no 

prático.  

Durante toda a formação observar-se-ão igualmente fatores de 

subjetividade da avaliação, quer nos formandos ou no formador, de 

forma a se detetar condicionalismos que interfiram na objetividade das 

avaliações (e do processo avaliativo).  

 

  


