1ª EDIÇÃO
PORTINARI

Quando o futuro acontece
pelas suas raízes
POR RAFFAELA BIASI

JUNHO DE 2018
MANIFESTO SATURNÁLIA

DA CASA 12 PARA A CASA 11

Algumas considerações
sobre astrologia, oráculo
e função dramática

Do júbilo de Saturno ao
júbilo de Júpiter
POR POEMA QUERUBIM

POR JOÃO ACUIO

yeleddaB ekaJ ed ,sonorhC

ENTREVISTA

A astrologia na arte de Jake
Baddeley

NESSA
EDIÇÃO
03

TRÊS MARIAS
Astrologia, destino e linguagem

Por Catarina Spagnol

10

APOLO E DIONÍSIO
A astrologia na arte de Jake Baddeley

Texto e Tradução de Andrea Guerra

18

ASTROL OGIA NA
PRÁTICA
Vale quanto pesa?
Antares e o Absurdo na obra de
Albert Camus

Por Nicole Zeghbi

30

MEIO DO CÉU

Manifesto Saturnália
Algumas considerações sobre
astrologia, oráculo e função dramática

Por João Acuio

37

FASE HELIACAL
Portinari: quando o futuro acontece pelas
suas raízes
Até onde a simplicidade pode nos levar na
leitura de um mapa tão complexo?

Por Raffaela Calegari

48

MAIS SOBRE O CÉU

Da casa 12 para a 11, do júbilo de saturno
ao júbilo de júpiter:
A astrologia que pode fazer a diferença

Por Poema Querubim

Editorial
A ideia da revista surgiu das lacunas deixadas pela babilônica rede social, que
alimenta o saber com casualidade e pela escassez de traduções dos textos
astrológicos, sejam eles recentes, medievais ou helenísticos.
O projeto, concebido por mim, foi forjado pela necessidade de um veículo em
que astrólogos pudessem publicar seus artigos, aprofundando os temas
celestes e em que outros temas, pertinentes a esse saber, pudessem ser
abordados. Mas só veio a tornar-se REVISTA ASTROLÁBIO com a parceria da
Catarina e a colaboração da Andréa. Do primeiro encontro até aqui as coisas
fluíram rapidamente. A sincronicidade que fez das escolhas uma concordância
fácil e a verdade cultivada como regra de convivência fizeram dessa
experiência algo ímpar. E por isso, nomeamos a nós mesmas Três Marias.
A revista terá em cada edição a contribuição de diferentes astrólogos e para
que, mesmo assim, a coesão de conteúdo seja mantida, as colunas Três Marias,
Meio do Céu, Fase Heliacal, De Apolo a Dionísio, Mais sobre o Céu, Argo Navis
e Astrologia na Prática serão fixas.
Essa primeira edição, de certa forma, foi escolhida pela filosofia, já que sem
qualquer determinação de conteúdo, os autores, em sua maioria, escolheram
como tema o saber filosófico subjacente ao conhecimento astrológico.
É com muita alegria que como porta da voz das Três Marias, anuncio o
nascimento da Revista Astrolábio.
Evoé!
Nicole Zeghbi
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Astrologia, destino e
linguagem
POR CATARINA SPAGNOL

A astrologia é um corpo de conhecimento
bastante antigo. Inclusive, a palavra é a junção
do termo Grego astron; que significa “astros”,
“estrelas”, “corpos celestes” e do termo Logos,
que significa “palavra”, "estudo”. Nesse sentido, a
Astrologia é definida como a relação entre os
astros no céu e os eventos na terra.
Nossa proposta através dessa breve
reflexão é, principalmente, convidar o leitor
a pensar sobre a astrologia e a função que
ela exerce no mundo hoje. Como não
poderia ser diferente, essa proposta está
alinhada com o objetivo central da revista
Astrolábio, que é propagar a astrologia tal
como ela merece, sob uma perspectiva
séria e pragmática, com o respeito pelas
suas raízes, embora aplicada ao mundo
contemporâneo.
Todavia, para pensar sobre a astrologia,
não é possível deixar de seguir os rastros
deixados pelo corpo de conhecimento que
um dia ela foi, pois é exatamente o
passado que faz dela o que ela é, e é assim
que começamos.

De acordo com Vani Terezinha de
Rezende no artigo “A noção de destino na
astrologia e sua influência ao pensamento
ocidental: notas inspiradas em uma leitura
crítica de “The stars down to earth, de T.W.
Adorno”, ao que tudo indica, o estudo
dessa relação entre o cosmos e o mundo a
partir da observação do céu, aparece em
várias civilizações: na Caldéia, na Índia, na
China, na América Latina. Para Keith
Thomas, historiador britânico, a origem da
prática da Astrologia enquanto um corpo
de conhecimentos teve início com os
babilônios, depois foi aperfeiçoada pelos
gregos e ampliada principalmente pelos
árabes no período da idade média.
Diante de tudo o que a astrologia
significou para os primórdios da
civilização, em hipótese alguma, podemos
excluir a importância que ela teve no
enriquecimento das ideias que se
formariam do universo. Por isso, esse
momento inicial do nosso texto é
oportuno para citar Marcus Manilius: “A
própria natureza encorajou os homens a
elevar a cortina que a cobria”.
ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA
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E assim, através da astrologia, o homem olhou para o céu em busca de
significado para a vida.”
Sob essa perspectiva, a astrologia é uma forma de representação da
realidade que considera um elemento muito interessante: o destino.
Desse modo, a relação entre o homem e o cosmos estaria moldada pela
força imanente do destino e segundo os preceitos astrológicos, seria
possível prevê-lo.
Pitonisa de Delfos

Ora, a ideia de considerar o destino do homem como algo passível de
previsão leva-nos à inevitável reflexão: o que é a astrologia e como
podemos pensar isso de destino? Principalmente, porque esse conceito
parece contradizer a ideia de livre arbítrio.

.ocinêcim lena me sarioM sad oãçatneserpeR

HEIMARMENÊ, A LEI QUE REGE TODAS
AS COISAS
De que forma então
podemos pensar a questão
do destino?
Para refletir sobre esse
conceito, é possível
encontrar suporte no
pensamento filosófico do
Estoicismo.
Não há intenção aqui de
adentrar na complexidade
desse conceito, mas sim
extrair dele a essência do
fundamento e simplificá-lo o
máximo possível, para que
possa servir ao nosso
propósito central, que é
pensar sobre a astrologia.
O destino, enquanto
conceito, pressupõe
ordem e fatalismo. Assim,
para os estóicos, ele é
Heimarmenê, termo que
pode ser traduzido também

como lei necessária que rege as
coisas(1) ou lote inelutável destinal.(2)
Esse termo Heimarmenê
(destino) deriva do particípio
passado do verbo meiromai (ter
parte, ter por sorte), cuja raiz
mer encontra-se em meros
(parte) e possivelmente em
Moirai (As Moiras, as Eríneas, as
Parcas). (3)
Portanto, para os Estóicos, o
destino seria uma realidade

natural, que aparece sob um
nexus causarum, numa
sucessão de acontecimentos
dispostos na ordem do todo,
que é o cosmos. Nesse
contexto, cada vida humana
participa da ordem do
mundo.
Na antiguidade grecoromana, o próprio termo
kósmos carrega esse
significado de ordem do
mundo. Para os estóicos, o
termo desdobra-se para a

(1) DE REZENDE, VANI TEREZINHA, ANOÇÃO DE DESTINO NA ASTROLOGIA E SUA INFLUÊNCIA NO PENSAMENTO OCIDENTAL: NOTAS INSPIRADAS EM UMA LEITURA
CRÍTICA DE THE STARS DOWN TO EARTH-T.W.ADORNO. Interações: Cultura e Comunidade [en linea] 2014, 9 (Julio-Diciembre) : [Fecha de consulta: 29 de abril de 2018]
Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=313037815011> ISSN 1809-8479 http://www.redalyc.org/html/3130/313037815011/
(2) GAZOLLA, Rachel. Cosmologias, cinco ensaios sobre filosofia da natureza. Editora Paulus. São Paulo, 2008. P.85.
(3) DE REZENDE, VANI TEREZINHA, ANOÇÃO DE DESTINO NA ASTROLOGIA E SUA INFLUÊNCIA NO PENSAMENTO OCIDENTAL: NOTAS INSPIRADAS EM UMA LEITURA
CRÍTICA DE THE STARS DOWN TO EARTH-T.W.ADORNO. Interações: Cultura e Comunidade [en linea] 2014, 9 (Julio-Diciembre) : [Fecha de consulta: 29 de abril de 2018]
Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=313037815011> ISSN 1809-8479 http://www.redalyc.org/html/3130/313037815011/
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Astrolabe & Astrological Volvelle | Italy, late 15th century

reflexão sobre o conjunto do que é ordenado (tò hólon), sobre o Todo (tò pãn), mas também
sobre o modo de ser geral e particular.”(1)
Em outras palavras, o destino do homem seria nada menos do que a sua participação
contextual na totalidade do texto da vida, mas também esse kosmos incorporado ao próprio
homem, na sua individualidade expressa no todo.
Por isso, "Sva cviqve persona" ou "cada qual tem a sua própria máscara" . Essa frase tão simbólica
foi atribuída a Sêneca e escrita sobre a máscara na pintura de Ridolfo del Ghirlandaio (também
conhecido como Ridolfo Bigordi).
É com a máscara(2) que participamos da teatral tragédia das nossas vidas, assumindo papéis e
atuando conforme a nossa porção ou nossa sorte.
Rimbaud escreveu que a vida é uma farsa que toda a gente se vê obrigada a representar e
podemos considerar que essa representação é o que chamamos de destino.
O mais interessante em relação ao conceito do destino na filosofia estóica é que o mesmo
opera através da razão, ou logos. Sendo assim, o destino é uma sequência de acontecimentos
racional e necessária.(3) Por isso diz-se que o destino pode ser previsível.
Sobretudo, e muito nos interessa, é que essa previsão diante do destino é realizada pelo
oráculo, que possui a função de antever os acontecimentos, uma vez que ele faz parte da trama
do mundo. Assim, para prevê-lo é necessário encontrar uma forma de acessar os fios que se
sobrepõem nessa trama. E é aqui que entra a astrologia.
(1) GAZOLLA, Rachel. Cosmologias, cinco ensaios sobre filosofia da natureza. Editora Paulus. São Paulo, 2008. P.84.
(2) “Cada qual tem sua própria máscara”, escreveu Sêneca em seu tratado “Sobre os benefícios”, no livro II, capítulo 17.
(3) DE REZENDE, VANI TEREZINHA, ANOÇÃO DE DESTINO NA ASTROLOGIA E SUA INFLUÊNCIA NO PENSAMENTO OCIDENTAL: NOTAS INSPIRADAS EM UMA LEITURA CRÍTICA
DE THE STARS DOWN TO EARTH-T.W.ADORNO. Interações: Cultura e Comunidade [en linea] 2014, 9 (Julio-Diciembre) : [Fecha de consulta: 29 de abril de 2018] Disponible en:
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=313037815011> ISSN 1809-8479 http://www.redalyc.org/html/3130/313037815011/
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A ASTROLOGIA COMO ORÁCULO
Inegavelmente e antes de ser qualquer outra coisa,
a astrologia é oráculo, porque em suas raízes ela
sempre foi utilizada com o intuito preditivo.
Ao oráculo não cabe somente dizer, mas predizer.
Portanto, a voz do oráculo é anterior ao
acontecimento.
Na astrologia, a função oracular desenvolve-se
através de símbolos. Ora, para começar podemos
dizer que os símbolos funcionam como poderes
dinâmicos (dynamis) que dão forma e informam o
cosmos.(1)
Jamblico, filósofo neoplatônico, dizia que os
símbolos revelam o propósito dos deuses,
chegando a fornecer elementos do futuro, “nem
falando nem escondendo”, mas dando indicações
através de sinais, uma vez que eles impressionam,
como se através da semelhança, o modo da
criação na verdade de antecipar isso. (2)
Na verdade, a astrologia era defendida pelos
estóicos como uma forma de adivinhação, tida
inclusive como científica, uma vez que se apoiava
no conhecimento científico da época, tais como a
própria regularidade do movimento dos corpos
celestes. (3)
Mas, em hipótese alguma podemos dizer que
astrologia é ciência. Até mesmo quando utilizava o
corpo de conhecimento científico, o fazia somente
como forma de correspondência entre o céu e a
terra. Inclusive, o próprio conceito de ciência
evoluiu com o tempo, afastando-se ainda mais da
astrologia.

Mapa do céu com o zodíaco
de um manuscrito medieval
de Burgo de Osma

Acima de tudo, o movimento dos astros era
símbolo e a correspondência do símbolo com a
realidade que ele procurava identificar só era
possível, de acordo com Cícero, filósofo estóico,
através da simpatia universal (que nada mais é do
que semelhança) que une os seres entre si.

(1) Bal, Gabriela. Em busca do “não-lugar”. A linguagem mística de Plotino, Jâmblico e Damásio à luz de Parmênides de Platão. PUC-SP. 2010. Disponível em:
ttps://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/1796/1/Gabriela%20Bal.pdf
(2) Bal, Gabriela. Em busca do “não-lugar”. A linguagem mística de Plotino, Jâmblico e Damásio à luz de Parmênides de Platão. PUC-SP. 2010. Disponível em:
https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/1796/1/Gabriela%20Bal.pdf. Tradução de Clarke-Dillon - Hershbell. Iamblicus on the mysteries. P. 159.
(3) Novak, Maria da Glória. Adivinhação, superstição e religião no último século da República (Cícero e Lucrécio). Clássica. São Paulo. 1991. P. 155. Disponível em:
https://revista.classica.org.br/classica/article/view/582/524

ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA

|

06

A LINGUAGEM DAS

SEMELHANÇAS

Depois de refletir sobre o destino, é hora de
refletir sobre a astrologia em si.
Ora, de que forma ela é possível? Veremos.
Se começamos nossa reflexão com os
Estóicos, prosseguiremos nela a partir da
filosofia moderna de Michael Foucault.
Essa associação da astrologia com a obra de
Foucault é essencial porque serve como
fundamento filosófico, além de conceder
validade para a interpretação astrológica.
De acordo com esse filósofo, a semelhança
desempenhou um papel construtor no saber
da cultura ocidental. Eis a transcrição de suas
palavras:
Universo Geocêntrico de Ptolomeu

Desse modo, a semelhança foi a responsável
por organizar o jogo dos símbolos e
representar a realidade do mundo clássico.
Para aprofundar o conceito, Foucault
desdobra a semelhança em quatro. A saber:
convenientia, aemulatio, analogia e simpatia.

“O mundo enrolava-se
sobre si mesmo: a terra
repetindo o céu, os rostos
mirando-se nas estrelas e a
erva envolvendo nas suas
hastes os segredos que
serviam ao homem”.(1)

Esses quatro desdobramentos da
semelhança adaptados à linguagem é o que
sem dúvida, tornou e torna até hoje, a
astrologia possível.
A conveniência é a responsável pelo
encadeamento. Através dela, é possível o
mundo constituir cadeia consigo mesmo.(2)
A emulação, que é o segundo
desdobramento da semelhança, atua como
um reflexo no espelho e proporciona a
correspondência. Os reflexos mudos são
duplicados por palavras que os indicam.
Sobre a emulação, eis a transcrição de suas
palavras na íntegra e por sinal, bem
adequada:

(1) Foucault, Michael. As palavras e as coisas. Uma arqueologia das ciências humanas. Trad. Salma Tannus Muchail. Ed.Martins Fontes. São Paulo. 2000. P. 33
(2) Foucault, Michael. As palavras e as coisas. Uma arqueologia das ciências humanas. Trad. Salma Tannus Muchail. Ed.Martins Fontes. São Paulo. 2000. P. 35.
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“De longe, o rosto é o êmulo do céu e,
assim como o intelecto do homem reflete,
imperfeitamente, a sabedoria de Deus,
assim os dois olhos, com sua claridade
limitada, refletem a grande iluminação
que, no céu, expandem o Sol e a Lua; a
boca é Vênus, pois que por ela passam os
beijos e as palavras de amor; o nariz dá a
minúscula imagem do cetro de Júpiter e
do caduceu de Mercúrio. Por esta relação
de emulação, as coisas podem se imitar de
uma extremidade à outra do universo sem
encadeamento nem proximidade: por sua
reduplicação em espelho, o mundo abole a
distância que lhe é própria; triunfa assim
sobre o lugar que é dado a cada coisa.
Desses reflexos que percorrem o espaço,
quais são os primeiros?”(1)

do destino é assinalada por todo o sistema
dos espelhos e das atrações. São as
simpatias e as emulações que assinalam as
analogias.(3)
Existe, entretanto, nesse espaço sulcado em
todas as direções, um ponto privilegiado: é
saturado de analogias (cada uma pode aí
encontrar um de seus pontos de apoio) e,
passando por ele, as relações se invertem
sem se alterar. Esse ponto é o homem; ele
está em proporção com o céu, assim como
com os animais e as plantas, assim como
com a terra, os metais, as estalactites ou as
tempestades. Erguido entre as faces do
mundo, tem relação com o firmamento.(4)
Até aqui, todos os desdobramentos da
semelhança inserem o homem como o
fulcro das proporções. Por último, temos a
simpatia, que estabelece a comunicação
entre o corpo e o céu. Esse conjunto de
semelhanças é o que, de acordo com
Foucault, transforma o mundo em um
grande livro aberto. E se o mundo é livro, ele
pode ser lido.
É na linguagem das semelhanças que a
natureza encerra-se em si mesma através
da figura do cosmos, tornando a linguagem
astrológica perfeitamente possível.
Portanto, havia no coração do saber uma
necessidade: era preciso ajustar a infinita
riqueza de uma semelhança.(5)

A terceira forma da semelhança é a analogia,
que é um conceito velho, familiar ao
conhecimento da Grécia e ao pensamento
medieval, mas cujo uso se tornou
provavelmente diferente. A analogia torna
possível a relação, por exemplo, dos astros
com o céu onde cintilam, de encontrar-se
igualmente na relação da erva com a terra, dos
seres vivos com o globo onde habitam.(2)
O mais interessante da analogia é que ela
pode voltar-se sobre si mesma sem ser
contestada e por isso, pode ser aplicada
universalmente. A grande analogia do corpo e

Ora, os signos remetem ao que indicam e
por isso, a magia se aproxima da erudição,
através de formas requeridas e não de
conteúdos aceitos. Se o mundo é um
campo coberto de signos, podemos decifrálos, pois conhecer é, antes de tudo,
interpretar.
Dessa forma, de acordo com Foucault, a
função adivinhatória de um oráculo jamais
será concorrente do conhecimento, ou até
mesmo da ciência, pois ela incorpora-se ao
corpo de conhecimento do mundo.

(1) Foucault, Michael. As palavras e as coisas. Uma arqueologia das ciências humanas. Trad. Salma Tannus Muchail. Ed.Martins Fontes. São Paulo. 2000. P. 35 - 36.
(2) Foucault, Michael. As palavras e as coisas. Uma arqueologia das ciências humanas. Trad. Salma Tannus Muchail. Ed.Martins Fontes. São Paulo. 2000. P. 37.
(3) Foucault, Michael. As palavras e as coisas. Uma arqueologia das ciências humanas. Trad. Salma Tannus Muchail. Ed.Martins Fontes. São Paulo. 2000. P. 44
(4) Foucault, Michael. As palavras e as coisas. Uma arqueologia das ciências humanas. Trad. Salma Tannus Muchail. Ed.Martins Fontes. São Paulo. 2000. P. 38.
(5) Foucault, Michael. As palavras e as coisas. Uma arqueologia das ciências humanas. Trad. Salma Tannus Muchail. Ed.Martins Fontes. São Paulo. 2000. P. 48.
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DESFECHO

ASTROLÓGICO
Através desse jogo de semelhanças
podemos associar Vênus com prazer,
Marte com ruptura, Saturno com limite,
Júpiter com abundância, Mercúrio com
a comunicação, Sol com poder e Lua
com emoção e com todos os outros
conjuntos de associações possíveis.
É a linguagem da semelhança que
confere significado e torna possível
fazer a leitura do destino, ou papel a ser
desempenhado diante do contexto da
vida e expresso no mapa.
A astrologia descreve o que está escrito,
e o que está escrito é linguagem.
É na linguagem que vida e destino se
cruzam, abrindo caminho para a
tentativa de compreensão da vida, a
partir do espaço sagrado da
intimidade.
Portanto, podemos ousar pronunciar
que o destino é um enunciado
profético, proferido em tom de verdade
inalienável, diante da angústia do
sujeito no mundo.

Ora, conhecer o destino é
indubitavelmente, também conhecer a si
mesmo.
Reconhecer o destino é perceber a
existência em um contexto semiótico,
onde a vida exige o exercício de um papel
a cumprir, numa dinâmica contínua com
outros personagens.
O homem olhou para o céu e ao olhar
para o céu, descobriu a si mesmo.
Ao contemplar um mapa, quem fala é o
mundo através do símbolo e quem
observa é o homem atento que interpreta
o símbolo e o converte e transforma em
palavras.
Eis a dinâmica entre o enunciador, o
enunciado e a enunciação.

Fontes:
http://www.redalyc.org/html/3130/313037815011/
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/19883/2/fsardoteologia000083277.pdf
http://revistadefilosofia.com/12-6.pdf
http://www.redalyc.org/html/3130/313037815011/
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Fotografia: Dirk Bakkers

A astrologia
na arte de Jake
Baddeley
Texto e tradução de
Andréa Guerra

Jake Baddeley é um pintor nativo de Nottingham, Inglaterra.
Nascido em 1964, ele conta que pinta desde a sua infância e que
a sua trajetória no mundo das artes começou antes de sua
graduação pela Universidade de Londres, no ano de 1988.
Em sua biografia, que está disponível no seu site, Jake relata que
quis viajar pela Europa após o término de seus estudos, em
especial para a Holanda, e foi em uma dessas viagens, que ele
conheceu a sua esposa Vanessa, quando, em 1990, resolveu
mudar-se para a cidade de Haia para trabalhar como ilustrador.
Inspirado pelos Velhos Mestres Holandeses, começou a trabalhar
com a pintura a óleo em 1.992. A sua primeira exposição solo
ocorreu em 1.996 e para a sua grande surpresa, o sucesso foi tão
grande, que ele teve, a partir daí, a oportunidade de trabalhar
com a pintura em tempo integral.
Desde então, Jake tem obtido sucesso em exposições solo e em
mostras, tanto na Holanda, como no resto do mundo, e a sua
arte pode ser encontrada em coleções privadas e museus.
O artista dedicou uma coleção inteira ao zodíaco.
NOMADIC
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De onde vem a inspiração de Jake?
A inspiração para os seus desenhos é obtida através de várias fontes: a Grécia Antiga, os Mestres do
Renascimento Italiano, os Velhos Mestres Holandeses, iconografia, mitologia, psicologia e filosofia,
mas sobretudo, Jake fia-se em seu próprio subconsciente e intuição, os quais ele diz que já
provaram muitas vezes possuírem uma lógica e uma curiosa independência entre si.

Como descobrimos o
artista?
Foi em uma dessas buscas por
imagens para ilustrar seus
horóscopos que a astróloga
Nicole Zeghbi descobriu a arte
de Jake Baddeley. Ela trouxe
até nós a beleza desses quadros
- em um das nossas reuniões de
pauta - algo que para mim foi
amor à primeira vista. A idéia de
fazer a entrevista com o artista
para a primeira edição da
Revista Astrolábio, assim como
solicitar a permissão para que
possamos publicar as suas
ilustrações, foram sugestões que
eu e a Catarina Spagnol
concordamos de imediato.
Escrevemos uma mensagem de
poucas linhas no Messenger do
Facebook solicitando uma
entrevista e a permissão para
suas imagens. A resposta veio
quase de imediato, de uma
forma bastante receptiva - Jake
é um querido! Catarina e Nicole
elaboraram as perguntas,
revisamos a tradução e as
enviamos - em 3 dias já estavam
respondidas, com exceção da
pergunta sobre a sua data de
nascimento. Jake é um mistério!
Quer matar 3 astrólogas do
coração de uma única vez? Nem
os sites de busca possuem essa
informação!
ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA
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A entrevista...
Como a arte entrou na sua vida?
Realmente eu não faço ideia. É algo que sempre esteve ali,
até onde eu consigo me lembrar. As minhas memórias
mais antigas são de estar segurando um lápis. A minha
meta de vida sempre foi de ser um artista. Isto é um pouco
como perguntar quando foi que você começou a respirar.

Quais são as suas fontes de inspiração?
Eu tenho muitas fontes de inspiração, entretanto ela é
apenas uma única fonte, a minha musa é a minha
inspiração.
Eu gosto de ver isto como vindo fora de mim mesmo,
como se uma entidade cuja vontade eu tenho que
promulgar.
Assim, torna-se mais fácil de carregar, compartilhar a
responsabilidade de desnudar a minha alma. Você poderia
dizer que inspiração é a minha inspiração, e eu não quero
menos que isso.
Quando não dá certo eu posso culpar a musa, mas quando
dá eu posso ser humilde e dizer que isso nunca foi
realmente meu.
Minha musa gosta de arte. Ela gosta do Renascimento
Italiano, mas toda boa musa deveria gostar. Ela gosta da
Grécia Antiga, Mondrian, Física Quântica, Mozart, dos PréRafaelitas, da beleza verdadeira, da espontaneidade e da
honestidade. Eu poderia continuar e continuar. Ela é
apenas uma musa qualquer.

Como é o seu processo criativo?

O processo criativo é como a caça.

Eu tenho que perseguir a alma da pintura que está
escondida em algum lugar, nos famosos arbustos, e
que não quer sair. Eu tenho que ficar em silêncio, ser
gentil, porque a minha presa é tímida e pode
facilmente escapar. Todo mundo conhece o
sentimento do bloqueio criativo. Ou você está sendo
muito duro consigo mesmo ou você se satisfaz com
pouco, muito frustrado ou desapontado que o
resultado não seja o pretendido. Eu vou ser preso
pela polícia da arte? Encontrar este equilíbrio dentro
de mim é ir até o coração da criatividade.
Eu posso começar com uma sessão de rabiscos,
desenhos rápidos sobre alguma ideia qualquer. A
ênfase aqui é na ideia e não no desenho, e deve ser
feito o mais rápido possível, antes que a mente
consiga pensar, ou então você jamais conseguirá
surpreender-se.
Esses rascunhos podem vir a ser a base para um
novo projeto. Então um novo desenho é feito, um
que seja um pouco mais realista. Caso tudo ocorra
bem até esse ponto, algumas fotos de referência
podem ser tiradas para que a partir delas o desenho
final seja executado em canvas, o qual será colorido
com um sépia ou em um único tom e, por fim, ser
trabalhado até a pintura ficar pronta.

Quais gatilhos serviram de inspiração
para a coleção do zodíaco?
O simbolismo está no coração dos nossos
sonhos. É o coração da mitologia e da
astrologia. É um modo bastante sofisticado
de se pensar, pois ele permite que vários
níveis de pensamentos associativos
aconteçam ao mesmo tempo, no mesmo
lugar.
Uma imagem pode significar algo dentro de
um contexto particular, só que esse mesmo
significado pode mudar em um outro nível e
em um outro contexto.
É esta capacidade fluida e multifacetada dos
símbolos que permite uma maior sutileza e
complexidade em uma mesma imagem.
O zodíaco é um bom exemplo desse tipo de
pensamento simbólico. O Tarot também. Eu
tenho aprendido bastante desses exemplos
sobre como criar uma composição com várias
camadas e interpretações.

Como a astrologia surgiu em sua obra?
A Astrologia baseia-se em um pensamento simbólico da antiguidade e é também parte integrante da
nossa cultura.
Eu tenho apreciado bastante olhar para os significados principais destas imagens e tentar entender
como os seus significados originais poderiam ter sido, para então transformá-los em uma interpretação
artística contemporânea.
ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA
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No processo criativo do zodíaco, você
buscou referências sobre o
simbolismo astrológico?
Em uma tentativa de entender, da melhor
forma possível, o significado original da
simbologia e dos signos do zodíaco, todas as
telas desta série foram minuciosamente
pesquisadas, levando em consideração o
contexto e a época.
Eu quis incorporar diversos pontos
importantes. Mas as estrelas das constelações
tinham que ser a espinha dorsal das
composições, como se você fosse vê-las, em
ordem cronológica, no céu da noite.
Sobre essa base eu sobrepus elementos
figurativos que classicamente representam o
zodíaco, geralmente de acordo com as
imagens tradicionais, mas tentando atingir
um nível de significado que fosse talvez
obscurecido pelas eras intervenientes.

Quais foram as suas referências?
Conte um pouco sobre essa pesquisa
O signo de Gêmeos, por exemplo, adquire um
significado mais amplo quando é entendido
em contexto com o simbolismo de Câncer.
O signo de Câncer encontra-se em um
posicionamento importante no céu, é um dos
quatro marcadores do solstício e do
equinócio. Para mim, foi fascinante aprender a
mitologia deste importante marcador
astronômico.
Este posicionamento do céu onde o solstício
cruza a Via Láctea é chamado de Golden Gate.
A sua história remonta ao portão das almas
que ingressam ao mundo recém-nascidas.
Gêmeos é então visto como os soldados que
guardam esse portão, e desde a antiguidade a
interpretação desse simbolismo é sustentada.
O Silver Gate pode ser encontrado em
Capricórnio no outro lado do ano [solstício],
onde as almas dos mortos partem
devidamente do mundo durante a escuridão
do inverno.

ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA
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Muitos signos, se não todos eles, podem ser
remontados para a civilização mais antiga que já
tomamos conhecimento a respeito: a civilização
da Suméria, que existiu há mais de 6.000 anos,
onde atualmente é o Iraque. Isso é muito tempo
para que qualquer conjunto de ideias
sobrevivesse.
Muitos dos signos são imagens de deuses
depostos, deidades mais antigas, possivelmente
idolatradas desde o período Neolítico, que eram
animais ou deuses vistos como animais. Eles
lentamente foram tornando-se antropomórficos
com o passar do tempo e com o decorrer do
predomínio dos planetas.

Em Escorpião é clara a associação com o
mito de Ártemis, que simboliza o signo,
mas essa associação não é tão óbvia em
outras telas. De que forma a mitologia
está associada à essa coleção?
Mitologia é uma ciência, não como nós estamos
acostumados a pensar, mas como o pensamento
arcaico a considerava. Ela é um jeito de explicar e
entender o universo ao nosso redor, nos traz sentido,
e isso não é o que a ciência faz para nós? Existem
vários mitos pelo mundo os quais na realidade estão
dizendo a mesma coisa, contando a mesma história.

Ártemis é a deusa grega ligada à vida selvagem e à caça; mais tarde, também se tornou associada à lua e à
magia. Era filha de Zeus e Leto, e irmã gêmea de Apolo.

Essa similaridade pode ser percebida no
mito de Touro. Desde o princípio o mito
narra Touro sendo caçado na constelação
de Orion, talvez desde os desenhos nas
cavernas de Lascaux. Orion, o Grande
Caçador, tem sido associado a vários heróis,
de diversas culturas, no decorrer da história.
Para os sumérios, ele era Gilgamesh, aquele
quem matou o Grande Boi do Céu
[Gugalana]. Embora eu tenha escolhido
precisamente o mito grego, aquele em que
Zeus raptou Europa, para a minha
interpretação de Touro, eu mantive inclusos
indícios e sugestões de significados mais
arcaicos encontrados nos mitos mais
antigos.
Este tem sido o meu modus operandi em
muitos quadros dessa série, onde é possível
perceber claramente um mito principal,
com detalhes que fazem referência aos
mitos de tempos mais arcaicos. É como se
fosse um composição composta.

Por que você usa figuras femininas em
alguns signos que são masculinos?
Por mais que o meu objetivo principal fosse o
de me manter fiel ao simbolismo tradicional,
minha musa exigiu que eu fizesse algumas
alterações à minha maneira. Algumas vezes por
razões artísticas, outras por razões simbólicas, a
maioria das figuras masculinas do zodíaco já
foram interpretadas como femininas. Aquário,
por exemplo, é representado hoje por uma
figura masculina, mas a deidade mais antiga
que eu conheço e que representa a Água
Primordial é feminina (a deusa egípcia Neunet
é um exemplo). Nós temos que nos recordar
que este simbolismo passou através de um
filtro bastante masculino durante a Era do
Bronze, e que é possível encontrar uma
expressão mais legítima interpretada por um
mito ainda mais antigo, aquele das culturas
matriarcais da velha Europa.
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Na verdade não. Às vezes eu
apenas reproduzia os
exemplos que apareciam na
minha frente. Virgem, por
exemplo, tem Mercúrio nas
composições, mas o porquê
disso eu não sei.

Chronos, 2010

0102 ,acimsocoporhtnA

Você faz referência aos
símbolos de
Hermes/Mercúrio,
capacete alado, asas
nos pés, caduceu, em
várias telas. Você tem
alguma ligação
especial com esse
deus/mito ou isso é
casualidade?

Em 2010 você revisitou a tela “Chronos”,
produzida em 2006. Qual a sua ligação com esse
personagem? O mapa que aparece junto a
Chronos, em 2010 tem algum significado
particular?
Não consigo me recordar de nenhum significado específico.
Apenas gosto de refazer coisas de vez em quando. Eu
perguntarei a minha musa. Para ser honesto, eu
ocasionalmente destruo trabalhos por revisitá-los, e as duas
obras indicadas são na realidade sobrepostas uma à outra,
duas fotos do mesmo quadro. Alguém deveria tirar o quadro
das minhas mãos nessas horas antes que eu comece a
destruí-lo.

Uma curiosidade, você já fez o seu mapa astral?
Pode contar um pouco sobre como sente ou percebe
a influência do seu Ascendente, Lua e Sol no seu dia
a dia?

Chronos, 2006

Na verdade não. Eu tive uma leitura sobre o básico acerca de
mim, mas não me pareceu ser a foto coerente em que eu
pudesse me reconhecer, Entretanto, eu repito: eu não sou um
astrólogo.
ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA
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ASTROLOGIA
NA PRÁTICA

Vale quanto pesa?
Antares e o absurdo na obra de albert camus

POR NICOLE ZEGHBI

Ao me deparar com o mapa
de Albert Camus pela
primeira vez, em um grupo
de estudo sobre estrelas
fixas, me apaixonei assim
que bati o olho em Antares
na casa IV. É o encanto
provocado pela conexão da
estrela com um dos
conceitos filosóficos da
obra de Camus,
desconhecido por mim até
aquele momento, que me
traz aqui.
Partindo do mapa natal do
escritor, este artigo
delineará um de seus
conceitos filosóficos
retratado em “O mito de
Sísifo”.

O absurdo, surge sob a
influência da
tuberculose,
enfermidade que
abalou seriamente a
condição física do autor
e o seu cotidiano.

O absurdo como
conceito filosófico
O absurdo, um dos
temas centrais do ensaio
“O Mito de Sísifo”, está
no reconhecimento do
caráter ridículo e da
ausência de um sentido
profundo à vida.

O absurdo se
estabelece na vida do
homem pela
suspensão da lógica
do início, meio e fim
inerente a todas as
coisas e por sua
relação com o tempo.
Só se planejam os
dias negando a
impotência sobre o
amanhã, ignorando a
morte.
Admitir o absurdo é
admitir a morte e,
consequentemente, a
vida, percebendo
nesta um sentido
peculiar, posto pelas
próprias verdades.

“Um homem é sempre vítima de suas verdades. Uma vez que as reconhece não é capaz de se desfazer delas.
Precisa pagar um preço. O absurdo está ligado a responsabilidade e não a culpa. “
Albert Camus, em o mito de sísifo
ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA
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O
MITO

SÍSIFO, O MAIS ASTUTO E ATREVIDO DOS
MORTAIS

Sísifo fora um rei de Corinto, e procurou enganar
e se aproveitar dos próprios deuses maiores:
primeiro, testemunhara Zeus raptando Egina, a
filha de Asopo e, em troca de revelar ao pai o
nome do raptor, obteve dele favores.
Para se vingar, Zeus enviou-lhe Tânatos, a morte,
mas Sísifo prendeu-o com correntes, de forma
que durante esse tempo ninguém mais morria —
o que levou Hades pedir providências. Zeus
então liberta a Morte, que para início leva o
próprio Sísifo, mas este, espertamente, ordenara
à esposa que não lhe prestasse as honras
fúnebres. Como não poderia permanecer no
mundo dos mortos assim desprovido dos rituais,
solicitou ao deus do submundo para voltar à
vida e castigar a mulher, o que foi-lhe permitido
— mas era mais um logro. O deus ctônio, então,
enviou-lhe novamente Tânato, que o mata
definitivamente. Foi levado ao Tártaro, onde
tinha por tarefa empurrar uma rocha até o topo
de um monte; mas, passando o dia todo neste
afã, quando descansava à noite a pedra voltava a
rolar até a base da montanha — de modo que
tinha de começar tudo novamente, todos os
dias. Deu origem à expressão trabalho de Sisifo.

Fonte: Alexander S. Murray (trad. ao espanhol de Cristina Maria
Borrego) (1997). Quién es Quién en la Mitología.
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Trocando em miúdos,
o absurdo é a
inconsciência da
morte que embala os
dias na ilusão da
eternidade, a falta de
garantia de que a
morte revelará algo
que justifique a vida, é
ignorar o presente
para viver no agora os
planos para o amanhã,
um futuro que não se
pode garantir.
E o mais assombroso
do absurdo é a
percepção de que o
tempo não para, alheio
à ignorância
emocional do homem
em relação a si mesmo
e à sua vida, o tempo
mantém a ordem
natural das coisas,
deteriorando dia após
dia, a carne, o corpo, a
vida.
A revolta é viver os
dias com o absurdo
aclarado na
consciência.

“... transformo em regra de vida o que era
convite à morte e rejeito o suicídio.”
O Mito de Sísifo, Albert Camus

“É aqui que se vê a que ponto a
experiência absurda se afasta do
suicídio. Pode-se acreditar que o
suicídio se segue à revolta. Mas é
engano. Porque ele não
reapresenta o resultado lógico. É
precisamente o seu contrário, pelo
consentimento que envolve. O
suicídio, como salto, é a aceitação
em seu limite. Tudo está
consumado: o homem volta à sua
história essencial. Seu futuro, seu
único e terrível futuro, ele o
distingue e se precipita. À sua
maneira, o suicida resolve o
absurdo. Ele o arrasta na mesma
morte. Mas eu sei que, para se
manter, o absurdo não pode se
revolver.
Ele escapa ao suicídio à medida
que é, ao mesmo tempo,
consciência e recusa da morte. É,
no ponto extremo do último
pensamento do condenado à
morte, esse cordão de sapato que
apesar de tudo ele percebe a
alguns metros, em cima da própria
margem de sua queda vertiginosa.
O contrário do suicida é,
precisamente, o condenado à
morte.
Essa revolta dá o seu preço à vida.
Estendida ao longo de toda uma
existência, ela lhe devolve sua
grandeza."
O Mito de Sísifo, Albert Camus

O ABSURDO COMO
TESTEMUNHO
ASTROLÓGICO

“Camus dizia que o único verdadeiro papel
do homem, nascido em um mundo absurdo,
era viver, ter consciência de sua vida, de sua
revolta, de sua liberdade".
William Faulkner

Astrologicamente, o ponto de convergência
dessas questões é a conjunção de Mercúrio,
regente do ascendente em Virgem, com uma
das quatro estrelas reais (1): Antares, “o
coração do Escorpião”.
Antares remete à cerimônia egípcia da
pesagem das almas. Diante de Osíris, Anúbis,
utilizando a balança dos sete espíritos,
colocava em um de seus pratos a pena de
Maat, e no outro o coração do morto, símbolo
da vontade lúcida e da consciência. As almas
cujo coração, representação das ações em
vida, ultrapassassem o peso da pena de Maat,
a pena da verdade, tinham seu coração
estraçalhado e perdiam o direito à vida
eterna.
As palavras inscritas na tumba do faraó
Tutmés III esclarecem a verdade que era
exigida: “O coração de um homem é seu
próprio deus, e meu coração está satisfeito
com meus atos”.

MERCÚRIO
Mercúrio, o regente do Ascendente,
está em Sagitário (06º♐44’) na casa
IV, o subterrâneo mundo de Hades.
A motivação do Ascendente, a
segurança material, é vivenciada no
mundo dos mortos, através de um
Mercúrio em exílio - a morte como
âncora de segurança, a razão
tentando reinar onde a
racionalidade está extinta.
Camus não tardaria a perceber o
absurdo em que vivia. Ainda que
ilusoriamente seguro, ao ignorar as
verdades que autorizam ou
impedem o ir e vir, mantinha-se
prisioneiro das próprias limitações.

(1) As quatro estrelas reais da Pérsia e seus símbolos são Fomalhaut – uma coroa, Aldebaran –uma espada, Regulus - leviatã e Antares – uma balança.

TUBERCULOSE, A INFLUÊNCIA DA
ENFERMIDADE EM SUA OBRA
Em 1930, aos 17 anos, Albert Camus foi acometido por uma grave
crise tuberculosa. A doença deixaria sequelas indeléveis, que o
afligiriam durante toda a vida.
A Lua na casa VI, abaixo do horizonte, é testemunho de doença
crônica ligada à garganta, ao pescoço e ao pulmão (1).
Saturno, sendo um maléfico angular, sem dignidade, oriental, em
aspecto à Lua, também é testemunho de doenças crônicas.
Mas é a afirmação de que a doença deu-lhe a real dimensão da
possibilidade cotidiana de morrer que nos interessa aqui, já que
isso foi fundamental ao desenvolvimento de sua obra filosófica e
literária.
O Sol, regente da XII e do lote das doenças (2), a 19º♌ 26’, está
com Zuben Elgenubi, da constelação de Libra, uma estrela que
também é associada à pesagem do coração, sendo dita como “o
preço insuficiente”.
O Sol a 14º♏04’ faz sextil com Júpiter a 13º♑50’ na V, levando
consigo a Zuben Elgenubi, é testemunho do abandono das
atividades que eram prazerosas a Albert Camus, em função da
doença. Além de impedir que se tornasse professor, a tuberculose
também o impediu de continuar a praticar o esporte que amava,
Camus era goleiro da seleção universitária de futebol.
Outro testemunho é dado no trígono do Sol à Marte, 22º♋06’,
regente da III e da VIII. A doença submete sua realidade cotidiana
à presença da morte e da Zuben Elgenubi. Camus começa a
achar o preço insatisfatório, a vida não vale o quanto pesa.
Marte em Câncer na XI, faz oposição a Júpiter em Capricórnio na
V. No fosso, os planetas testemunham a impotência diante da
doença e a angústia do desamparo, a de quem não tem mais
para onde voltar após ter visto a cara da morte.
A doença e a ideia da morte iminente causaram grande impacto
não só no cotidiano, mas também nas esperanças futuras de
Albert Camus. A oposição de Mercúrio 06º♐44’ à antíscia de
Marte 07º♊54’, é mais do que o desassossego, do que o limite que
não pode ser vencido, do que a ruptura da rotina diária, já que a
dimensão cotidiana da morte trouxe à tona o absurdo, a
percepção da ilusão diária da inexistência da morte.

(1) Segundo Albubater, a Lua deveria ainda estar aflita por
maléfico para significar doenças ligds a barganta, pescoço e
pulmão.
(2) Lote das doenças: Asc + Marte – Saturno, fórmula diurna,
invertendo em caso de um mapa noturno.
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O ABSURDO
“Viver é fazer viver o absurdo. Fazê-lo viver é, antes de tudo, encará-lo.
Ao contrário de Eurídice, o absurdo só morre quando alguém se desvia dele.”
O míto de Sísifo, Albert Camus

Júpiter, o regente da IV, está a 13º♑50’,
conjunto a Vega. A estrela da constelação de
Lyra narra a saga de Orfeu na travessia do
mundo subterrâneo. Inconformado com a
perda de sua amada Eurídice, Orfeu decide ir
ao Hades e trazê-la de volta à vida. Sua
habilidade musical e poética combinava a
melodia da lira à verdadeira intenção das
palavras cantadas, o que lhe conferia poder
semelhante ao das musas, ultrapassava e
superava todos os bloqueios e distâncias
espaciais e temporais.

Foi assim que convenceu Hades a deixá-lo
partir, Eurídice seguiria seus passos até o
mundo dos vivos, a única condição imposta
era a de não olhar para trás até que atingissem
a clara luz do sol. Ao fazer o caminho de ida e
volta no reino dos mortos venceu o interdito
do mundo subterrâneo. Não fosse o apego ao
passado, e à falsa segurança de uma
conhecida mas fantasmagórica realidade, que
fizeram seu olhar voltar-se para trás no último
instante, Eurídice teria saído do Hades junto
com ele.

“Tão fascinante era seu canto que os fantasmas
derramaram lágrimas; Tântalo esqueceu a
sede; o
abutre cessou o ataque ao fígado de Prometeu;
Sísifo parou de rolar a pedra pela montanha, e
nela se sentou para ouvir; as Danaides pararam
de recolher água com peneiras e Íxion deixou
de girar sua roda.” (1)

♃ 16 º♐ 10’ (antíscia) ☍ ♄M 16º♊57’
Júpiter projeta sua antíscia a 16 º♐ 10’, na casa
IV, sendo recebido em oposição por Saturno a
16º♊57’na X. A realidade fantasmagórica é
recebida pelo interdito, pela morte e sua
impossibilidade de prever o amanhã. Saturno
recebe a vida mesmo que condenada à morte.
Saturno é a cara do absurdo.

(1) Thomas Bulfinch, O Livro de Ouro da Mitologia
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Mercúrio a 06º ♐ 44’ na casa IV,
recebe em oposição, Saturno a
16º ♊ 57’ na X.
O regente da X, exilado,
testemunha a limitação do absurdo
recebida pelas ações no mundo.
A desrazão, ou melhor, a razão
intuitiva de Mercúrio em Sagitário
conjunto a Antares, recebe Saturno,
o absurdo como limite à realidade é
a incerteza do amanhã, a falta de
sentido à vida que não tem mais a
morte como promessa de
eternidade, a desesperança de estar
preso às próprias possibilidades. E
“o que era um convite à morte vira
regra de vida”(1) , o absurdo poderia
ser solucionado pelo suicídio, mas a
saída encontrada é a vida.

“O absurdo é o resultado de
um mau, porém necessário,
encontro com o mundo.”
Por Rafael Lauro, em Razao Inadequada

(1) Albert Camus, em “O mito de Sísifo”.

O Mito de Sísifo, Albert Camus
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A crença no absurdo da existência
comanda a conduta de Mercúrio, o
leme que direciona a embarcação
e, também, a ação que movimenta
as águas rumo à liberdade moral, à
inexistência da culpa, à leveza
árdua da responsabilidade e à
esmagadora consciência das
possibilidades e limitações. A
embarcação segue rumo a uma
vida fiel à verdade de seu coração.

“Da mesma forma, e ao longo de todos os
dias de uma vida sem brilho, o tempo nos
carrega. Mas sempre chega um momento
em que é preciso carregá-lo. Vivemos para
o futuro: "amanhã", "mais tarde", "quando
você tiver uma situação", "com o tempo
você vai compreender". Essas
inconsequências são admiráveis porque,
afinal, se trata de morrer. Mas chega um
dia e o homem verifica ou diz que tem
trinta anos. Afirma assim sua juventude.
Mas, nesse mesmo lance, se situa com
relação ao tempo. Ocupa ali seu lugar.
Reconhece que está num dado momento
de uma curva que confessa ter de
percorrer. Ele pertence ao tempo e, nesse
horror que o agarra, reconhece nele seu
pior inimigo. Amanhã, ele queria tanto
amanhã, quando ele próprio deveria ter-se
recusado inteiramente a isso.”

“O homem absurdo é aquele que, sem o negar,
não faz nada para o eterno. Não que a nostalgia
lhe seja estranha. Mas ele prefere sua coragem e
seu raciocínio. A primeira o ensina a viver sem
apelação e a se bastar com o que tem, o segundo
o instrui sobre seus limites. Certo de sua
liberdade a prazo, de sua revolta sem futuro e de
sua consciência perecível, prossegue em aventura
no tempo da sua vida.”

O Mito de Sísifo, Albert Camus
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O Lote do Espírito (*)
O lote do espirito determina dons em potencial,
e sendo um lote associado à vontade do nativo,
dependerá dele o desenvolvimento das
habilidades contidas no Espírito.
O lote do espírito de Albert Camus está a
09º♑01’, nos termos de Júpiter, na casa V.
Oferece uma capacidade criativa marcada
pelas características da cabra-peixe, uma
criatividade pragmática que usa a razão como
ferramenta de construção. Júpiter e Vega,
conjuntos ao lote, matizam a racionalidade
com o que está além da matéria, imprimindo
no processo criativo de Camus as habilidades
melódicas de Vega, capazes de ressignificar a
vida na métrica da palavra.
O lote sintetiza tudo o que já foi dito,
agrupando em um mesmo ponto a obra de
Camus, as conexões entre Saturno, Mercúrio,
Júpiter, Marte e Sol.
Associa sua produção artística e literária
(Júpiter na V) à profissão e determina o tipo de
reconhecimento que obterá através desta
(Saturno na X).
As capacidades prometidas pelo lote se
desenvolvem através da rotina moribunda (Sol),
que ao lhe apresentar a cara da morte (Marte)
provoca uma ressignificação de seus recursos
pessoais (Mercúrio/Saturno). “O tempo fará viver
o tempo e a vida fará viver a vida”(**), o
esclarecimento de que não há amanhã
desperta a liberdade em relação a si mesmo. O
viver compromissado com a verdade que lhe
cabe e a disposição para pagar o preço por suas
escolhas tornam-se a leveza do saber ter feito o
que lhe era possível, deixando para trás a culpa,
o peso do coração.
(1) Lote do Espírito: Asc + Sol – Lua, fórmula diurna, invertendo em
caso de um mapa noturno.
(2) Albert Camus, em “O mito de Sísifo”.
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CONCLUSÃO

“Deixemos de coisa, falemos da vida,
pois se não chega a morte ou coisa
parecida e nos arrasta sem termos
visto a vida.”
Belchior, em "Na hora do almoço".

Não sei até que ponto o autor foi capaz de viver de acordo com os conceitos filosóficos de
sua obra, mas essa não é a questão aqui. Mantive o foco na correlação entre um dos
principais conceitos filosóficos de Camus e o céu desenhado em seu mapa natal.
Parece-me que Antares abriu-lhe as portas do mundo subterrâneo. O coração do
Escorpião, que reconhece a morte diária na vida, trouxe ao entendimento de Camus o
julgamento para além da moral, o comprometimento com verdades e paixões, a
aceitação dos próprios limites. Nesse reconhecimento das limitações, que nada tem a ver
com apequenar-se, e sim com assumir as próprias possibilidades, encontrou a liberdade,
que não exime responsabilidades, mas garante a leveza de um coração sem culpa.
Albert Camus recebeu de Antares o convite ao absurdo, à recusa a todas as fugas e à luta
pela lucidez.
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Biografia

Albert Camus, prémio Nobel da Literatura em 1957, está longe de ser um autor devidamente
arrumado, seja nas gavetas da literatura, seja nas da filosofia ou da política. Poucos
duvidarão de que foi um dos grandes escritores do século XX, mas o consenso acaba aí.
Apesar de considerar um escritor e não um filósofo, o argelino, que viveu entre 1913 e 1960, é
conhecido por incluir reflexões filosóficas em seus trabalhos. "Se você quiser filosofar, escreva
romances", dizia. De família pobre, a vida do intelectual, que perdeu o pai na Primeira
Guerra Mundial, foi marcada por ausências.
Sem livros, jornais, rádios, energia elétrica ou água corrente, Camus teve uma infância muito
diferente daquela vivida pelos filósofos franceses de quem viria a ser amigo. O primeiro
registro de seu primeiro diário, escrito aos 22 anos, traz a anotação: "Certo número de anos
sem dinheiro basta para criar toda uma sensibilidade".
Na primeira metade dos anos 40 se afirmou como um dos grandes escritores da sua
geração, com as obras do chamado "ciclo do absurdo": o ensaio O Mito de Sísifo (1942), o
romance O Estrangeiro (1942), a peça O Equívoco (1944). Pode dizer-se que A Peste abre, em
1947, um segundo ciclo, cuja tónica é a revolta, e que inclui o ensaio O Homem Revoltado
(1951), obra que provocou fortes polémicas e levou à sua ruptura com Jean-Paul Sartre.

Fontes:
https://revistagalileu.globo.com
https://www.publico.pt

Fontes das informações utilizadas
“O mito de Sísifo”, Camus Albert
“Albert Camus e o suicídio”, Arcaro Matheus, publicado em www.isssocompensa.com
Página http://www.constellationsofwords.com, acessada em abril de 2018
Página www.fascinioegito.sh06.com, acessada em abril de 2018
Página www.pt.wikipedia.org, acessada em abril de 2018
Página www.razaoinadequada.com, acessada em abril de 2018
Página http://revistapandorabrasil.com, acessada em abril de 2018
Página https://resenharexperientia.wordpress.com, acessada em abril de 2018
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Fase
Heliacal

Portinari:
quando o futuro
acontece pelas
suas raízes
Até onde a simplicidade pode nos levar na
leitura de um mapa tão complexo?

Por Rafaella Biasi
A vontade de fazer a leitura do mapa de
Cândido Portinari nasceu de uma visita a
Brodowski, cidade natal do pintor. É incrível
perceber como grandes artistas surgem de
lugares tão inesperados. Com pouco mais de
24 mil habitantes, aqui, ao ladinho de casa
(27 quilômetros de Ribeirão Preto), nasceu
um dos grandes pintores brasileiros. Na
pacata Brodowski, está instalado o museu
Casa de Portinari. Caso esteja de passagem
por esses lados, recomendamos (e muito) a
visita. Astrólogos irão se deliciar com a
narrativa.

O museu é simples e se confunde com as
próprias lembranças do pintor porque é
construído dentro de sua antiga residência.
As obras de arte não estão expostas como
em uma galeria, mas espalhadas pelos
cantos da casa. As pinturas que foram
pinceladas nas paredes contam um pouco
dos primórdios de seu estilo. É ali, naquele
ambiente, que nasce Portinari - o artista,
entre o perfume da roseira e o cheiro da
terra que permeia os muros e a varandinha.
Através da própria casa conseguimos
vivenciar um pouco sua história. Seja pelas
intervenções de tecnologia, que remontam
sua trajetória em fragmentos dentro dos
imensos quartos da casa, seja pelo singelo
caminho que percorremos no jardim
enquanto chegamos à capela, construída
para que sua avó pudesse ter acesso à igreja
em sua velhice, tudo ali compõe uma
atmosfera nostálgica.
A casa é em si o retrato de sua obra e
memórias, duas jornadas impossíveis de
serem separadas e que vemos como podem
ser desenhadas em seu mapa. Mapa que,
neste exercício, examinaremos sob a lente
da simplicidade.
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Até onde podemos ir nessa história, afinal?
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UMA VISÃO GERAL

19

No ascendente, onde mora o início de sua
jornada, observamos Vênus, que irá ascender
no horizonte um pouco depois dele nascer. É
onde o planeta está também a cumprir a que
veio dentro da jornada do pintor e que
carrega em si a natureza da estética, da arte e
especificamente para ele, dialoga com seu
casamento.
Vênus irá levar os assuntos de casa 7 e 12,
onde tem regência, para o ascendente. Aqui
identificamos que o exílio, um dos
motivadores da casa 12 e o casamento, o
motivador da casa 7, estarão entrelaçados em
sua história. Vênus, essa que está recebida
por Marte, configurado para casa 4, a casa do
lar e do país natal. Essa configuração nos
permite ligar os assuntos de exílio e
casamento aos de sua relação com o lar.
Vênus que está em exílio, sua condição
natural, na casa de Marte, mediando a
relação de sua esposa com a terra natal dele,
a casa 4. Fazendo da motivação de Portinari a
sua própria.
A oposição da Lua à Vênus, sendo que a
última recebe a Lua regente da casa 9, é um
segundo fator que reforça o primeiro, sobre
ele se casar com uma estrangeira (já que
Vênus, regente da casa 7, o casamento
recebe o regente da casa 9: a Lua). A esposa,
uma uruguaia que ele conhece aos 19 anos,
se muda para o Brasil e deixa sua terra natal
como uma renúncia por esse esse exílio que
se dê na motivação de alma do Portinari, seu
ascendente. Algo como se ela tivesse
priorizado a trajetória dele em detrimento da
própria. A casa 12 é o exílio como vetor
igualmente para ele também - já que ele
morou na Argentina para fugir da ditadura no
Brasil e a 7, além de dialogar com o
casamento, também o faz com os nossos
inimigos declarados.

A casa 3, que fala sobre mudanças e
viagens, tem em si os regentes da casa
11 e 8: Mercúrio e o Sol, regente do MC.
Estamos falando de um mapa
noturno, portanto como Mercúrio é
uma estrela vespertina, o coloca
dentro da seita, por isso agirá com o
melhor dos propósitos. Vemos que no
início de sua carreira, Portinari ganhou
um prêmio (as coisas que caem do
céu: casa 11 e as alegrias) em forma de
viagem (casa 3), o Sol, regente do MC
também na casa 3: as viagens através
de seu trabalho - Portinari se
desenvolveu no Rio de Janeiro e em
Paris durante sua carreira.
A casa 4, que fala sobre suas raízes e
sobre seu pai, tem em si seu próprio
regente, Saturno conjunto a Marte, que
está em seita e angular, e traz os
significados do ascendente: a
motivação da alma dele e a casa 6 (as
doenças e o trabalho excruciante para
lá). Falaria portanto das doenças
levadas para a casa do pai. Mas
também, que as raízes são a matéria
que traz o ânimo para a alma.
As raízes, sua família que trabalhava
junto à terra na lavoura, foram parte
muito importante da sua vivência com
a arte e leitura de mundo. Quando
Portinari fez sua primeira viagem para
Paris e viu toda a beleza do interior da
França, ele disse que se lembrou muito
de sua terra natal e que era ela que ele
iria retratar para mostrar pro mundo
de onde ele veio. Essa é a sua
assinatura dali pra frente: falar sobre
suas origens.
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Arte e suas origens no mapa
Vemos no mapa que o regente da 9 (todas as
exposições que fez ao redor do mundo
representadas pela a lua exaltada, profícua para os
assuntos de casa 9), faz um aspecto partil (exato), e
portanto muito forte a Marte, sua motivação que se
encontra dentro de suas raízes e memórias.
Foi através de casa 4 que ele pôde conhecer a casa 9,
ou seja, foi através da profunda ligação com suas
raízes que ele pôde conhecer o mundo e levar até ele
a sua leitura. Saturno bem posicionado, como já
vimos, pode fazer ótimos homens da terra,
lavradores. Este é também significado para o pai que era um homem da terra.
Posicionado assim, nesse cenário, conjunto à
motivação dele, podemos entender que além de
uma perspectiva bucólica da vida, Saturno na figura
do pai também proporcionou a ele uma visão
altamente política de mundo: aquário traz essa verve
para a vida, a água do mundo precisa ser distribuída.
Sua arte e a família foram a base de seu
posicionamento político. Como podemos ilustrar a
seguir:
Família Portinari, em Brodoswiki - 1.927

"Em 1935, obteve seu primeiro
reconhecimento no exterior, a
segunda menção honrosa na
exposição internacional do
Carnegie Institute de
Pittsburgh, Estados Unidos,
com uma tela de grandes
proporções, intitulada “Café”,
retratando uma cena da
colheita típica de sua região de
origem."
"Em 1944, a convite do
arquiteto Oscar Niemeyer,
iniciou as obras de decoração
do conjunto arquitetônico da
Pampulha, em Belo Horizonte
(MG), destacando-se o mural
“São Francisco” e a “Via
Sacra”, na Igreja da Pampulha.
A escalada do nazi-fascismo e
os horrores da guerra
reforçaram o caráter social e
trágico de sua obra, levando-o
à produção das séries
“Retirantes” e “Meninos de
Brodowski”, entre 1944 e 1946, e
à militância política, filiandose ao Partido Comunista
Brasileiro e candidatando-se a
deputado, em 1945, e a senador,
em 1947. Ainda em 1946,
Portinari voltou a Paris para
realizar sua primeira exposição
em solo europeu, na Galerie
Charpentier. A exposição teve
grande repercussão, tendo sido
Portinari agraciado, pelo
governo francês, com a Légion
d’Honneur."
Trecho extraído do site do Museu
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Vemos, por fim, a beleza da casa 5
com Júpiter posicionado nela,
regente também da casa 2, de seus
bens: arte intensamente fértil e
relacionada com os bens que ele
obtém.

Novamente a biografia reforça:

A Fortuna, ou seja, tudo aquilo que
nos é dado por direito, de casa 9
em trígono com seu regente por
exaltação que está domiciliado em
Peixes: Júpiter configurado para a
casa da Arte e da Beleza.

"Em 1955, recebeu a medalha de ouro concedida pelo
Internacional Fine-Arts Council de Nova York como o
melhor pintor do ano. Em 1956, Portinari viajou a Israel,
a convite do governo daquele país, expondo em vários
museus e executando desenhos inspirados no recémcriado Estado Israelense e expostos posteriormente em
Bolonha (Itália), Lima (Peru), Buenos Aires (Argentina) e
Rio de Janeiro. No mesmo ano, Portinari recebeu o
Prêmio Guggenheim do Brasil e, em 1957, a Menção
Honrosa no Concurso Internacional de Aquarela do
Hallmark Art Award, de Nova York. No final da década
de 50, realizou diversas exposições internacionais.

Portinari, através de sua arte, é
conhecido mundialmente. Esse
posicionamento da Fortuna traz
benesses grandiosas para o nativo:
ter o regente por exaltação de
Fortuna em trígono a ela, e não só
isso. Fortuna enxerga os três
benéficos do mapa: Júpiter, Lua e
Vênus. Observar a dona da seita,
exaltada e angular, é muito valioso
pra ele. Fortuna também enxerga o
outro luminar. Enfim, são vários os
testemunhos de que o
reconhecimento viria de forma
abundante, como de fato,
aconteceu.

Expôs em Paris e Munique (Alemanha) em 1957. Foi o
único artista brasileiro a participar da exposição 50 Anos
de Arte Moderna, no Palais des Beaux Arts, em Bruxelas
(Bélgica), em 1958. Como convidado de honra, expôs 39
obras em sala especial na I Bienal de Artes Plásticas da
Cidade do México, em 1958. Neste mesmo ano, expôs em
Buenos Aires, e em 1959 na Galeria Wildenstein de Nova
York e, juntamente com outros grandes artistas
americanos como Tamayo, Cuevas, Matta, Orozco,
Rivera. Participou da exposição Coleção de Arte
Interamericana, do Museo de Bellas Artes de Caracas
(Venezuela). Candido Portinari morreu no dia 6 de
fevereiro de 1962, quando preparava uma grande
exposição de cerca de 200 obras a convite da Prefeitura
de Milão (Itália), vítima de intoxicação pelas tintas que
utilizava."
Trecho extraído do site do Museu

01

02

Marte fala sobre mortes por envenenamento. Vemos no mapa dele o seguinte: Vênus, o que se opõe
ao nativo, regente da 7, atentando contra a vida dele. Vênus recebida por Marte, que além de reger o
próprio Portinari, rege também a casa das doenças: ele foi envenenado com as tintas que usava para
pintar (seu ofício, Vênus se tornou um veneno).
Além disso, Vênus está configurada para o corpo do nativo. Vênus na casa de Marte recebida por ele
(que rege as doenças), o veneno recebido pela doença, afinal.
Outro ponto curioso é Mercúrio, regente da casa da morte. Ele está se separando e está muito
próximo de Vênus. Mas é importante dizer que, apenas isso não testemunha sobre a morte, um dos
maiores mistérios de um mapa.

Sobre a
etimologia da
palavra
veneno:
Do L. VENENUM,
“substância tóxica,
originalmente “remédio,
poção”, possivelmente
também “poção de amor”,
ligada a Vênus, “amor,
desejo sexual”.
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05
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A simplicidade como ferramenta de leitura
Uma leitura feita de forma simples como essa, em que o objetivo foi trazer a relação do
cenário onde o personagem transita com a função que ele estabelece em cada local, ou
seja, como é a relação entre casa-cenário e planeta-função, pode nos trazer para uma visão
mais ampla e cheia de significados, com mais desdobramentos porque exige de quem
traduz o texto um repertório mais abrangente e criativo. Sim, criatividade faz parte do
processo da leitura de um mapa natal, e ela anda de mãos dadas com a intuição - esse
lugar que um dia foi cantado pelas musas e deu a luz às palavras.
A leitura do mapa de alguém que, através da arte, contribuiu muito para que o seu próprio
tempo fosse reconhecido pelo mundo, que pôde ter sua visão de mundo significada em
sua própria história. O mapa tem em si a função de estabelecer esse contato intrínseco: de
onde viemos e para onde vamos, afinal?
Cada vida é única assim como cada mapa natal também o é. Nenhuma vida, tecida pela
Necessidade e Fortuna, a que gostamos de chamar de sorte, teve o mesmo ponto ou
mesmo bordado. Somos construídos por um tecido mágico e assim se faz tão especial
nossa jornada! É preciso o mesmo um cuidado semelhante ao qual com que foi tecido
nossa vida, para efetuar com a leitura dela: Assim, o fio tem que ser puxado na urdidura do
tecido para que a trama não se esgarce ou como que os costureiros costumam dizer:
"cuidado na hora de desmanchar para não ferir o tecido". É essa a mesma filosofia válida
para o "artesão das estrelas", tomar cuidado na hora de desmanchar a trama do mapa para
não ferir aquela história, e nem o protagonista dela - que é feito da mesma matéria que a
vida e que as estrelas e todo o Universo.
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Relação de obras utilizadas
01 - Despejados
02 - Marias
03 - Retirantes
04 - Praia de Ipanema
05 - Mulher chorando, 1947
06 - Índia Mulata
07 - Espantalhos
08 - Lavrador de Café
09 - As pipas

09

Raffaela Biasi
Rafaella Biasi é mineira, astróloga e fã de cultura pop.
Através das leituras de mapa e de mundo é que ela consegue
se re-descobrir a cada dia. Você pode conferir seu trabalho
clicando nos links abaixo.

www.rafaellabiasi.com
https://medium.com/astrologia-simples
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UÉC OD OIEM

Manifesto Saturnália

Algumas considerações sobre
astrologia, oráculo e função dramática
Por João Acuio

Oráculo é todo e qualquer jogo, aberto sob o signo do acaso, que se estrutura e fala
segundo gramática própria e versa sobre a sorte e suas vicissitudes.
Toda consulta a um oráculo produz um lance de dados.
O oráculo é estrutura narrativa, produz trama de significados.
Ao se abrir o oráculo, o curso da narrativa começa o seu percurso.
Não há acaso para a gramática, muito menos para a narrativa ou enredo.
O acaso está contido no coração do texto.
O oráculo não existe, é preciso criá-lo.
O oráculo só existe se alguém consultá-lo.
O primeiro passo está no corpo da voz de quem o busca.
Não é prudente oferecer a leitura da sorte como o vendedor que grita suas ofertas
nos corredores do mercado.
Baralho, runas, estrelas – o material do jogo pouco importa, o que interessa é a
narrativa fruto do lance de dados.
A sorte tem rumo, mas o oráculo é uma volta ao centro do mundo.
O oráculo é o umbigo do mundo.
E o umbigo é a marca entre mundos.
O oráculo nos une aos que foram e aos que virão.
O oráculo é um buraco.
O oráculo é um arco.
Quem busca o oráculo o faz na ambição de dar pernas ao Destino, este ator
invisível.
“Quem me tornarei no fim da vida?”
“Quem estou me tornando a cada passo?”
“Estou me tornando quem eu sou?”
Oráculo é cavalo da sorte, televisão do mundo, mordida na maçã anciã.
O texto oracular versa sobre o futuro, o presente e o passado, mas o tempo da
oráculo é agora e atemporal.
Temporal.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Não há verdade, o que há são narrativas.
"Roteiros roteiros roteiros roteiros roteiros." (Oswald de Andrade)
Ler um oráculo equivale a
fabricar um mundo: cinema
falado.
– é um ato poético.
poiésis: fabricar mundos com
palavras.
É um ato terrível.
É um ato primordial.
poiésis:
“um produzir que dá forma, um
fabricar que engendra, uma criação
que organiza, ordena e instaura
uma realidade nova, um ser.”
(Benedito Nunes)

A voz do oráculo fala uma
língua ritual.
O hálito do verbo une os
átomos.
O oráculo compõe uma cena
dramática tão antiga quanto o
signo.
“Como vencer a morte e o mistério com o auxílio
de algumas fórmulas gramaticais?” (Oswald de
Andrade)

sêcnarf otircsunam - ogolórtsA

O tradutor faz uso da palavra.
Quem pergunta faz uso da palavra.
Dentro da boca há um céu.
A representação é e não é o mundo.
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Poeta, Astrólogo e Saturno, creio, são sinônimos. Poesia é a
medula de Saturno. Ou melhor: o visco da medula de Saturno,
o musgo. O musgo do tempo. Cada mapa tem uma voz interior,
assim como um bom poema e o espírito de cada dia. Traduzir
um mapa é escrevê-lo, cravá-lo nas costas do Tempo. E, para
traduzir, é preciso fazer escolhas narrativas que a própria
estrutura oracular propõe. Saturno é Mercúrio. Mas quem
prepara o objeto-poema-celeste é o poeta-astrólogo-adivinho.
E é de sua responsabilidade a feitura do texto.
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OS ATORES
QUEM PERGUNTA,
QUEM RESPONDE,
QUEM TRADUZ.
Quem pergunta é da Lua.
A ferramenta que delimita a
resposta é de Marte.
Quem traduz é Mercúrio.

Lua
Quem pergunta sofre de dúvida – é a
razão da existência do oráculo.
Tem tatuado nas pálpebras a seguinte
máxima: crença é profecia, crença é
profecia, crença é profecia…
Quem pergunta é Tirésias ao
contrário.
Quem pergunta ama o oráculo.
Quem pergunta odeia o oráculo.
Quem pergunta transfere ao oráculo a
sua esperança.
Quem pergunta transfere o seu horror.
Quem pergunta transfere o seu amor.

Marte
A máquina lembra que há um modo
para operar a máquina.

)5241-0631( itaD odranoeL uo )6341-3631( itaD oirogerG

O oráculo é máquina que debulha
sentidos, arma a granada, separa o
caos do lince.
O oráculo é métrica, rima, mídia – é o
labirinto e o fio da narrativa.
Sua principal lâmina é a analógica
Tem grafado no seu metal a seguinte
frase:
Mau agouro não é prognóstico.
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Mercúrio
Tem a obrigação de dominar a máquina
analógica, a arte da correspondência.
O tradutor alia-se aos que um dia
doaram as suas vidas e se feriram no
reflexo das facas de Marte.
A tradição remete-o ao modus operandi
dos que um dia trilharam esta mesma
estrada.
Mercúrio é a ponte entre a Lua e Marte e
Marte tem lá seus segredos com Hades.
A pessoa do tradutor do oráculo não
existe, ao menos esta é a sua busca, sua
Fortuna.
Ele é apenas o mensageiro.
O respeito à tradição evoca a proteção
do espírito dos mortos.
O desdém à tradição evoca a
indiferença do mundo dos mortos.
Quem olha nos olhos do lince tem o
compromisso de ser fiel ao lince.

Depois de muito uso da ferramenta,
cria-se uma aliança com a própria
escuta e uma marca no fio da faca a ser
deixada para posteridade.
Oráculo é escuta.
Oráculo é ofício dos segredos da
tradução.
Mercúrio encontra-se entre a tradução e
a traição.
Traduzir é ser fiel ao caminho do lince.
Mas, diante de uma encruzilhada, quem
arbitra o caminho a escolher na
tradução é o intérprete.
Quando o oráculo fala mais da pessoa
do tradutor do que do texto a ser
traduzido, o mistério fecha-se como o
amor quando se fecha em copas.
"Só há determinismo onde não há mistério."
(Oswald de Andrade)
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A FUNÇÃO DRAMÁTICA
A consulta oracular
é u m a performance art.
Performance art:

obra estruturada
sob o signo do
acaso, impossível
de ser reproduzida.
Tem a função de
preparar quem
pergunta à sorte
que o anuncia.
“Entre o sim e o não existe
um vão.”
(Itamar Assumpção).
É o que acontece durante a
ação dramática.
Joga-se a sorte.
No tabuleiro ou nos céus,
cria-se uma aliança entre
quem pergunta, quem
responde e o intérprete.

O tradutor faz uso da
máquina analógica.
Tem a obrigação de dominar
esta faca.
Quem pergunta, olha para o
espelho.
“Nasci com Ascendente no
Caranguejo, por isso a minha
vida anda para trás”.
“- Anda-se para trás e para
baixo para seguir adiante.”
A lógica da correspondência
nos tira da farsa da lógica da
causa e efeito.
Quebrar o espelho dá sete
anos de azar.
A construção do texto
analógico vem em ondas, tem
ritmo, métrica e dor, segue a
marcha da máquina.
Analogia: como se não
quisesse nada, aos poucos
espraia sentidos para tudo
quanto é lado.
A lógica da correspondência
une os pontos vitais,

formando uma constelação
de significados, uma trama
de sentidos, ao ponto de
extrair uma lasca de luz da
lâmina do escuro.
Destino é anagrama da
palavra sentido, e vice-versa.
A leitura do texto oracular
fabrica um mundo com
palavras.
Quando a sorte é recriada,
relida, reinventa-se o
mundo.
Cura-se o mundo.
A performance oracular é
uma co-criação, assim como
o Destino precisa do LivreArbítrio.
É um ato criativo.
Suavemente criativo.
Terrivelmente criativo.
E aí o tradutor inventa-se
como demiurgo.

Demiurgo, fr. démiurge (demiourgon) < lat.
demiurgus,i, emprt. ao gr. démiourgós,oû
‘artista, médico, artesão’
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Além da analogia, o tradutor lança mão da
metáfora, do cinema falado, da ruptura da
crença, do verso saturnino e do rito. Ah, e é
claro, do senso de humor de Mercúrio. A
variação de recursos para atingir o objetivo da
função dramática (preparar a pessoa à sorte
que se anuncia), dependerá do tipo da
pergunta e do sorteio, é claro.
A performance é um rito. Não é preciso
valorizar o cenário. Não queira nada, seja
apenas suficiente.
O oráculo já é local profano e sagrado.
Se a performance atinge seu objetivo, quem
pergunta deixou de ser Lua e se transformou na
Fortuna.
A máquina, além de ficar mais suja de graxa,
atinge sua sorte de ser ferramenta da Fortuna.
E o intérprete alcança sua ambição, seu
destino, sua Fortuna, a de ser apenas o
mensageiro.
Depois de ler o oráculo, feche-o como se fecha
um túmulo.
Guarde o arco.

rocery
shopping

Cuidados com o oráculo (ícone de perigo
com máquinas)
O tradutor pode se intoxicar com Mercúrio.
Quem pergunta pode não parar de perguntar.
A máquina pode emperrar a roda com os véus
da ilusão.
A leitura de oráculos é uma arte da tradução.
Uma arte bandida.
Rouba-se o fogo dos deuses.
"Um lance de dados jamais abolirá o acaso." (Mallarmé)

O próximo passo está na escuta de quem o
procura.
João Acuio, 44, dedica-se à Astrologia desde 1992.
Propõe uma astrologia enraizada nos fenômenos
culturais e uma releitura crítica da astrologia antiga.
Desenvolve o que chama de Dramaturgia Celeste,
astrologia como poética, o céu como narrativa.
Criador do projeto Saturnália - Astrologia & Cidade,
agora também Escola de Astrologia.
Issue 27 | 234

ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA

|

36

MAIS SOBRE O CÉU

rehtnuG zangI znarF - sonorC

Da casa 12 para a 11, do júbilo de
Saturno ao júbilo de Júpiter:
A astrologia que pode fazer a diferença
Por Poema Querubin
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O dia a dia de um astrólogo
profissional que oferece consultas ao
clientes geralmente inclui o cálculo,
a preparação e a interpretação de
mapas astrais, as consultas dos
mesmos que podem ser presenciais e
online, além das atividades mais
corriqueiras que não nos diferencia
tanto dos demais profissionais
prestadores de serviços: responder
emails, confirmar a agenda de
atendimentos, divulgar o trabalho de
diversas maneiras, alimentar as
mídias sociais, lidar com questões
financeiras, logísticas, etc. Até aí ,
nada de extraordinário, apenas mais
um solitário dia de um astrólogo. Sim,
solitário. Por mais ativos que
possamos ser em grupos virtuais de
troca (ou distorção) de
conhecimento, devemos reconhecer
que a profissão de astrólogo é,
normalmente, muito solitária. E qual
é a casa astrológica associada à
solidão? A tradicionalmente maléfica
casa 12.
A cada mapa interpretado, artigo
escrito, livro lido, pesquisa terminada,
consulta realizada, nós astrólogos
estamos inseridos no universo desta
solitária casa. A interpretação feita
por você, é sua. O método para
utilizar as técnicas que permitiram a
realização da consulta, também é
seu. O feedback positivo ou negativo
de um cliente através daquele
desejado "me ajudou muito, vou
recomendar seus serviços" ou apenas
um "obrigada, tchau!", é só você
quem ouve. Não há pausa para um
café para comentar com os colegas
astrólogos aquela Vênus
conjunção Algol do primeiro
atendimento ou um happy hour para
descontrair e desabafar depois de um
cansativo dia de consultas que
terminou com uma conjunção de
planetas em Aquário no mapa da
cliente que não concordou com
absolutamente nada do que foi dito.
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Com exceção dos sortudos que estão
fisicamente próximos e fazem questão
de conviver com os demais colegas de
profissão, percebe-se de forma
generalizada um isolamento voluntário ou não - de nós astrólogos
que começamos e terminamos nosso
dia dentro da casa 12. E não é esta
casa, tradicionalmente maléfica, onde
Saturno regozija-se?! Ou seja, a mesma
solidão que favorece nossa capacidade
de estudo, pesquisa e realização de um
trabalho sério e "saturninamente"
comprometido com a
confidencialidade entre astrólogos e
clientes, também pode ser um
importante elemento da desunião
entre astrólogos e de sua consequente
política "divida e conquiste astrológica"
que vemos frequentemente nas mídias
sociais.
Quando a Lua está de fato fora de
curso, a Revolução Solar deve ser
calculada para o local de nascimento
ou local do aniversário, Zodíaco Sideral
versus Zodíaco Tropical, Astrologia
Tradicional versus Astrologia
Psicológica: inicie um debate sobre
algum destes assuntos com meia dúzia
de astrólogos e certamente
presenciará uma grande discussão que
não chegará à conclusão alguma e
que pode acabar ainda pior do que
começou. Portanto, no dia a dia
estamos isolados cada qual com seu
trabalho, e quando nos reunimos ao
vivo ou online somos muitas vezes
vítimas ou praticantes do "divida e
conquiste astrológico": quanto mais
desunidos por termos diferentes
frentes de trabalho, mais
enfraquecemos e mais nos afastamos
do júbilo do planeta do crescimento e
sabedoria, a benéfica casa das
esperanças, dos grupos e desejos
atendidos por um bem maior, a casa 11.

após a minha palestra sobre Astrologia
Horária me deparei com a palestra sobre
Astrologia Xamânica, da astróloga
australiana Lindall Mcquinn, e partindo dos
meus princípios astrológicos tradicionais,
comecei a palestra carregada de desdém e
preconceitos. Conforme ela brilhantemente
explicou como funciona seu trabalho, deu
exemplos e argumentos, me convenci
tanto de seu trabalho ao ponto de já querer
agendar uma consulta com ela. Nesta
minha primeira experiência em um grande
evento internacional de Astrologia, pude
vivenciar uma grande troca de
conhecimento das mais diversas frentes
astrológicas, através de palestras e
workshops, onde diferentes técnicas e
visões foram compartilhadas entre
astrólogos do mundo inteiro de maneira
ética e respeitosa. A partir deste importante
evento em minha carreira, foi possível
presenciar o lema da Associação

Quando fui palestrante do 1º Congresso
Internacional de Astrologia no Porto
em fevereiro de 2017 logo
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Portuguesa de Astrologia (e que
deveria ser também de todos nós
astrólogos profissionais em prática):
juntos podemos fazer a diferença.
Juntos, podemos sair da solidão e
limitações da casa 12, e vivenciarmos
as benesses na casa de alegria do
grande benéfico, da casa 11.
Associações de astrólogos, encontros,
seminários, conferências, congressos,
workshops, grupos de estudo, revistas,
jornais e demais tipos de eventos e
meios de comunicação são os nossos
grandes aliados nesta jornada que, ao
nos tornarmos ativos neste sentido,
poderá ser menos solitária e muito
mais benéfica, além de trazer maior
credibilidade e apoio à nossa
profissão. Independente da frente
astrológica com a qual trabalhamos,
dos diferentes autores nos quais
baseamos nossas técnicas, das escolas
nas quais estudamos, dos livros que
lemos, das formações que realizamos,
juntos podemos ir muito além, desde
que sejamos coerentes, éticos e
respeitosos uns com os outros.

E assim como o português do Brasil
não é melhor ou pior que o de
Portugal ou o inglês americano que o
britânico, existem diferentes
"sotaques" astrológicos. E isto só
enriquece ainda mais a nossa
linguagem, pois o que interessa de
verdade é que estamos unidos pela
mesma linguagem que falamos, a
que melhor traduz a vida, a
Astrologia. O meu sotaque é
tradicional e horário, e o seu?
Longa vida à revista Astrolábio e sua
iniciativa de nos trazer ainda mais
próximos da casa 11!

POEMA QUERUBIN
Jovem astróloga brasileira residente em Turku,
Finlândia. Formada em Astrologia pela Gaia
Escola de Astrologia (São Paulo, Brasil), em
Astrologia Tradicional pela Saturnália – Escola de
Astrologia (Curitiba, Brasil), em Astrologia
Horária pela School of Traditional Astrology
(Reino Unido) e certificada pela Internacional
Society for Astrological Research (ISAR-CAP).
Exerce a atividade de consultora astrológica
desde 2012, quando também começou a
escrever artigos e horóscopo para blogs e
revistas. Membro da Associação Portuguesa de
Astrologia (ASPAS), da Association for Young
Astrologers (AYA) e da ISAR.
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