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A FORTUNA COMO HORÓSKOPOS
DESDOBRAMENTOS MITOLÓGICOS DA JUSTIÇA DISTRIBUTIVA
Por Nicole Zeghbi

“A Fortuna possui o poder do Horóskopos, da vida. O décimo signo a partir
dela será o da reputação; o sétimo terá o poder do Descendente ... e os outros o
poder dos outros doze signos. Pois foi estabelecido, misticamente, que o
Horóskopos e os outros ângulos relacionam-se ao Cosmos, enquanto a Fortuna
e seus ângulos, ao corpo” (Antologia, Valens - II, 18).
Valens, em sua antologia, concede ao lote da Fortuna e ao lote do Espírito o poder de Horóskopos.
Uma técnica não muito difundida em que se pode encontrar informações importantes do nativo no que diz
respeito às condições de vida, à reputação e às habilidades inatas que deve desenvolver ao longo dos anos.
Neste artigo são apresentadas algumas considerações históricas que explicam o adjetivo “árabe”
adicionado aos lotes, e depois serão abordados os conceitos mitológicos que os fundamentam,
apresentando um breve exemplo da Fortuna como Horóskopos na interpretação do mapa de Walt Disney.
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As Moiras

A LEI DO DESTINO, A ÉTICA,
A PUNIÇÃO DIVINA E A TERRENA

CONTEXTO HISTÓRICO

No século VIII, a expansão dos mouros na
península Ibérica e na África fez com que o
poderoso império Islâmico, acreditando no
conhecimento como fonte de expansão e
grandeza, aliasse suas conquistas territoriais ao
desenvolvimento cultural de sua população.
Imbuída dessa motivação, a elite islâmica da
época investiu no “movimento de tradução”.
Esse movimento fez com que os
conquistadores vasculhassem as bibliotecas do
mundo inteiro em busca de manuscritos
científicos e filosóficos, garimpando obras em
grego, persa ou sânscrito, para que fossem
traduzidas ao árabe.
O “movimento de tradução” garantiu que
obras como as de Valens chegassem à
atualidade e, foi ao serem perpetuadas pelos
árabes que os lotes [1], herança da astrologia
helenística, passaram a ser conhecidos como
lotes Árabes.

“... A palavra parte vem do grego
Kleros, que significa pedaço de terra
ou território designado a alguém, do
latin pars, parte ou porção de
fortuna designada a cada pessoa
pelo destino. ”
Astrologia Hermética, Eduardo
Gramaglia
O conceito dos lotes, definidos como parte
ou porção, é semelhante ao das mitológicas
Moiras, as fiandeirasISA
do2018
destino que
representam a parcela ou quinhão - a “parte” de
felicidade ou infortúnio, de fortuna ou desgraça,
de vida ou morte - que corresponde a cada um.
As Moiras instituem o destino como lei,
pairando igualmente sobre deuses e homens.
Segundo alguns autores, a trama desse destino,
estabelecido como lei, não poderia ser alterada
nem mesmo por Zeus, o deus supremo do
Olimpo. A tentativa de transpor o limite do
quinhão determinado como destino figurava
como pecado, pecado a que chamavam de
húbris, conceito associado à arrogância, ao
excesso, à "démesure", ao descomedimento e à
desobediência. O castigo decorrente da húbris
era assunto da justiça distributiva, a Nêmesis.
Nascidas por partenogênese, as Moiras,
filhas de Nix[1] (noite) fazem parte da primeira
geração divina: Cloto, a que vai tecendo o fio da
vida; Láquesis, a que sorteia o destino e
Átropos, a que marca o corte do fio tecido por
Cloto. Coube a elas criar suas irmãs: as Erínias e
Nêmesis, bem como Thémis, filha que Gaia
confiou a Nix.

[1] Os lotes são também chamados de partes árabes e são obtidos a partir de um cálculo matemático, e geralmente são estabelecidas pela diferença do arco
entre dois planetas somado ao Ascendente.
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É no mínimo interessante que a sutileza da
linguagem mitológica reúna como irmãs as
deusas que dividem representações e atributos
derivados de uma mesma matriz simbólica.
Os conceitos dos lotes da Fortuna, Espírito e
Nêmesis[1] se entrelaçam ao de destino
estabelecido pelos estoicos[2] e partilhados pela
astrologia da antiguidade. A Fortuna atua como
destino; o Espírito, sendo a representação do
que se faz do inevitável, como a responsabilidade
de reconhecê-lo; enquanto Nêmesis é o castigo
ou, como diria Sêneca, a forma encontrada pelo
destino para arrastar os que se negam a ser por
ele conduzidos.

[1] Segundo Hesíodo, Teogonia.
[2] Fortuna (ASC + ☽- /dia), associada a Lua. Espirito (ASC + -☽ /dia), associada ao Sol. Nêmesis (ASC + Fortuna - ♄ /dia), associada a Saturno.
[3] O determinismo na filosofia estoica atrela o destino à responsabilidade de reconhê-lo. A única forma de evitar o pecado da húbris é conhecer a si
mesmo, já que ao aceitar a parte que lhe cabe o sujeito passa a viver em consonância com as necessidades cósmicas, correspondendo assim às
obrigações impostas pelo destino.

"Escola de Atenas" - Rafael Sanzio

☉

☉

ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA | 05

Walt Disney - foto publicação web

The Three Fates 1550 Francesco Salviati

Orestes Perseguido pelas Fúrias - William A. Bouguereau

Themis

As Erínias, monstros alados com cabelos
entremeados por serpentes, num primeiro
momento eram a justiça punitiva, as
encarregadas do castigo determinado pelos
deuses àqueles que cometiam o pecado da
húbris. Mais tarde, sua função ficou restrita a
vingar ou punir os crimes de sangue parental.
Nêmesis, como dito anteriormente,
representa a justiça distributiva, o castigo aos
que rompem os limites delineados pelas Moiras.
Thémis é a deusa da justiça, a representação
da moral e da ética inscritas nas leis divinas,
determina as regras constitutivas do direito de
cada um. Aliás, seu nome deriva do verbo
tiθε/nai (tithénai) - "estabelecer como norma".

WALT DISNEY
do enredo, a atenção minuciosa a todos os
detalhes e a inovação técnica atrasaram o ritmo
de trabalho e consequentemente a finalização do
filme, sendo essas as causas de grande prejuízo
financeiro e tormento, mas também atributos que
lhe abriram caminho à desejada fama.
O biógrafo Neal Glaber faz referência aos
sentimentos vivenciados por Walt Disney durante
esse período no documentário "Walt Disney" da
BBC:
“Desenhar todos esses personagens e suas
histórias e fazê-lo de uma forma que
transcenda tudo que já foi feito até ali, é
excruciante, doloroso e atormentador.”

Walt Disney - foto publicação web

Walt Disney é o criador do maior estúdio de
animação de Hollywood e dos parques temáticos
da Disney.
A falência de sua primeira empresa, e os
muitos percalços financeiros enfrentados antes
disso não foram empecilhos para os seus
desejos.
A ambiguidade das consequências de sua
ânsia de chegar à frente de seus concorrentes é
bem retratada pelo que aconteceu durante a
produção de “Branca de Neve e os sete anões”,
quando a sua perseverante busca pela perfeição
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ISA 2018

A conjunção do lote da Fortuna a Mercúrio,
regente do Ascendente e do M.C, eleva sua
condição acidental de cadência, dando a ele a
força de ação de um planeta angular.
Marte, dispositor de Mercúrio, exaltado na
casa V, traduz os assuntos dessa casa como
fonte de poder e notoriedade adquiridos ao
longo da carreira.
Vênus em Júbilo, Júpiter e Saturno em
Capricórnio conjuntos à Vega, uma estrela de 1ª
magnitude, também na casa V, complementam
o testemunho, delineando o teor artístico, a
grandeza e a atemporalidade de sua obra.

Marte relaciona os assuntos artísticos e
recreativos da casa V a Mercúrio, Fortuna e
Nêmesis, fazendo da capacidade e necessidade
de comunicação criativa sua glória e castigo.
O irmão (Marte – significador natural e
regente da III), seus funcionários (Saturno
regente da VI) e parceiros (Júpiter – regente da
VII) são ferramentas da fortuna criativa e
financeira (Vênus – regente da II na V).
Nêmesis junto à Fortuna, sob a disposição
de Marte, é a persistência da insatisfação em
relação à sua reputação e reconhecimento –
impulso e fonte de tormento.

“Quero criar uma arte que dure séculos. ” W. Disney (Documentário Walt Disney BBC)
(Júpiter e Saturno, o Senhor do Tempo, na casa V)
[1] Considere as casas citadas a partir de agora tendo a Fortuna como Ascendente.
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A FORTUNA COMO ASCENDENTE
“Walt Disney era o homem mais motivado
que já vi na minha vida. O que ele realmente
queria fazer, era, como costumamos dizer no
meio oeste: fazer nome”. Richard Schickel
(Documentário Walt Disney BBC)
Mercúrio, regente da VIII e XI a partir da
[1], conjunto a ela, associa angústia e o
dinheiro do outro à valorização profissional,
tanto financeira quanto simbólica.
Marte, regente da , o Ascendente nesse
caso, está exaltado em Capricórni0 na III,
fazendo quadratura à Lua em Libra. A Lua,
regente do Espírito, no exílio de Marte, que por
sua vez está no exílio da Lua – testemunho dos
problemas emocionais decorrentes de sua
acentuada ambição e competividade no que
diz respeito ao valor que recebe por seus
filmes (Lua e Marte no antíscia na V e II).
A conjunção de Marte, também regente
da Nêmesis, Júpiter (regente da II e V), Saturno
(regente da III) e Sol (regente da X),
testemunha que a tenacidade, ambição e
competitividade, impulsos ao seu
reconhecimento e expansão profissional ,
foram tanto limitados quanto auxiliados pela
figura do irmão enquanto administrador
financeiro das empresas.

A Lua na casa XII, no signo de queda do Sol,
fazendo sextil a ele e seu dispositor, Júpiter em
queda, em conjunção a ele por antíscia na II,
dão testemunho que o reconhecimento público
e financeiro é permeado pelas aflições e
tormentos emocionais, associando esses
tormentos a questões de autoestima.
Essas questões emocionais são reforçadas
pelas condições apontadas por Ptolomeu como
indicadoras das doenças da alma:
1. A Lua – primeiro planeta a ser considerado ao
se delinear as condições e doenças da alma:
Não apenas em casa cadente, mas na XII,
x
casa associadaISA
às2018
enfermidades
ccccccpsicológicas;
Sem aspecto ao Ascendente;
Em quadratura com maléfico;
Sem aspectar Mercúrio.
2. Mercúrio – segundo planeta a ser considerado
ao delinear as condições e doenças da alma:
Disposto por maléfico;
Sem aspecto à Lua.
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Mercúrio, planeta que delineia as
condições da alma, rege o lote da Aquisição[1],
a XI do mapa da , o que faz dele fonte de
benefícios provenientes da Fortuna, e da
angústia que permeia o desejo de
reconhecimento e valorização profissional o
castigo inerente a esses benefícios (Mercúrio
também rege a VIII da Y e a I e a X do radix).
Essa breve análise da Fortuna como
Horókopos reitera a elevação do status e
valorização profissional como glória e castigo
para Walt Disney. Aproveitadas em sua
totalidade, as relações que a Fortuna estabelece
entre casas e planetas, além de clarear e
ISA 2018
confirmar as delineações feitas a partir do
Ascendente natal, podem fornecer novos
elementos à interpretação.

Walt Disney, ganhador do maior número de estatuetas do Óscar na história, 22
premiações e 59 indicações, é retratado pelo documentário biográfico produzido
pela BBC, como um homem angustiado com a diferença do reconhecimento que
Hollywood dava a ele, diretor e produtor de animações, em comparação aos
diretores e produtores de filmes.

NICOLE ZEGHBI
A astróloga idealizadora e responsável pela publicação da
Astrolábio Revista de Astrologia, nasceu em Curitiba, iniciou
seus estudos sobre o céu em 2014, e desde então dedica-se à
essa arte, aprofundando permanentemente seus
conhecimentos sobre astrologia tradicional.
Na astrologia, convergem as paixões pela leitura das estrelas e
pela palavra e sua escrita.
www.teciduradasmoiras.com

[1] O lote da Aquisição é a casa XI a partir da Fortuna.
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Gravura extraída da Introdução geographica de Petrus Apianus , 1532.

AQUELA QUE MAIS SABE DOS
DEUSES E MORTAIS:
ASTROLOGIA E A ATITUDE MÉTICA
Por Simão Cortês
INTRODUÇÃO

Um dos principais problemas com que nos
deparamos com a prática de astrologia no
ocidente é a falta de construtos culturais que
nos permitam conter e fazer sentido da nossa
prática. Enquanto que a história do pensamento
astrológico é rica em correntes filosóficas que
tentam explicar e justificar o funcionamento da
astrologia, na grande maioria dos casos a sua
prática contemporânea tenta ilibar-se de
encontrar esse tipo de justificações.
As razões para isto são múltiplas e têm
sobretudo a ver com o facto de o mundo
intelectual que herdamos do iluminismo e

da revolução científica serem em muitos aspetos
incompatíveis com a astrologia enquanto
sistema de pensamento. Um sintoma claro deste
problema é o facto de raramente encontrarmos
um astrólogo que diga que pratica astrologia
sem a qualificar de uma forma ou de outra.
Ouvimos falar de astrologia moderna e
tradicional, astrologia psicológica e determinista,
astrologia adivinhatória ou transpessoal, mas
raramente de astrologia só por si. O problema é
que, por ser uma prática em que a técnica é
muito mais valorizada do que a teoria, os
praticantes têm a necessidade de pedir a outras
áreas os construtos teóricos necessários para
pensar a astrologia.
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Existe uma ironia interessante nisto, já que
a técnica astrológica se apresenta enquanto uma
linguagem que descreve tudo no universo. O
sistema de correspondências astrológicas
contém, em si mesmo, uma teoria de tudo e do
universo, mas parece ser sempre insuficiente
para se justificar a si mesmo. A astrologia parece
permitir ao astrólogo teorizar sobre tudo, menos
sobre a sua própria natureza.
Um dos meus propósitos neste artigo é
argumentar que a própria estrutura da astrologia
enquanto sistema de significados encerra em si
as pistas necessárias para os passos
interpretativos que precisamos de dar para que
a sua prática faça sentido sem imediatamente
termos de pedir edifícios teóricos emprestados a
outras práticas. Acima de tudo, a astrologia
contém em si as pistas para o tipo de atitude
que precisamos de ter para que ela possa fazer
sentido.

HISTÓRIA

Para compreendermos o problema que
herdamos da nossa tradição é preciso desenhar
uma pequena história do pensamento
astrológico. Vários autores como Geoffrey
Cornelius e Patrick Curry defendem que as
formas mais ancestrais de astrologia que
apareceram eram adivinhatórias na sua
natureza, querendo isto dizer que não se
proponham a ser uma ciência que estuda a
influência ou a relação entre os planetas e a vida
na terra. As práticas adivinhatórias são
caracterizadas por serem participativas, ou seja,
dependem da presença tanto do sinal como do
intérprete treinado na arte de interpretar o sinal.
Deste ponto de vista, a astrologia seria uma arte

de diálogo entre o adivinho e o cosmos, o
adivinho receberia sinais que depois
interpretava e entregava à comunidade
relevante. Este tipo de astrologia seria
comparada à análise do vôo dos pássaros ou em
tempos modernos à leitura de cartas de tarot ou
búzios. Ou seja, o céu não reflete a verdade em
todos os momentos, do mesmo modo que nem
todos os pássaros que voam são portentos, mas
em determinadas circunstâncias há um sinal que
emerge e que é interpretado pelo astrólogo. Este
sinal pode ser pedido, por exemplo no caso de
uma pergunta horária, ou pode ser espontâneo,
por exemplo no caso de um eclipse, mas a
relação entre céu e terra é mais relaxada do que
em formas posteriores de astrologia.
Com a grande síntese helenística e com a
emergência de perspetivas críticas perante a
adivinhação, o pensamento antigo sobre a
astrologia começou a mudar. Emergiram pelo
menos duas escolas de astrologia que são
aquelas que mais nos influenciam até hoje: a
ptolomaica e a neoplatónica.
A astrologia ptolomaica é científica na sua
essência e postula que o movimento dos
planetas influencia a vida na terra da mesma
forma que a Lua influencia as marés. Esta
perspetiva, então, afasta-se da adivinhação e
transfere a astrologia do espaço do diálogo entre
humanos e o divino para o espaço dos
fenómenos naturais. Esta forma de astrologia
emerge em resposta direta às críticas grecoromanas da adivinhação e é extremamente bem
sucedida ao longo da história do ocidente. Foi
graças a esta interpretação, apresentada
novamente por S. Tomás de Aquinas, que a
astrologia sobreviveu durante a Idade Média
como uma das grandes ciências. Deste ponto de
vista o papel do astrólogo é estudar os

[1] Valens, Anthology, book IV, 11: 13 trans. by Riley com tradução livre para o português
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astrológicos não causam eventos terrestres mas
que os espelham.[1] Isto é justificado por uma
teoria de simpatias em que “o que está em cima
é o que está em baixo” e portanto os
acontecimentos celestes funcionam como um
espelho exato dos acontecimentos na terra.
Apesar de esta ideia não ter sido tão bem
sucedida na história do ocidente como a teoria
ptolomaica, é possível encontrá-la com
abundância em especial quando olhamos para
textos de natureza mais mística como as
Eneadas de Plotino.
O mais interessante é que apesar de
serem muito diferentes entre si, a teoria
ptolomaica e a teoria neoplatónica partilham um
aspeto fundamental: são ambas
tendencialmente deterministas. Ou seja,
independentemente da justificação que dão
para o fenómeno da astrologia, ambas defendem
que o estudo adequado do céu permite a
compreensão exata do fenómeno que está a
ocorrer na terra: a verdade está nas estrelas.
A astrologia adivinhatória, com que
comecei esta secção, distingue-se radicalmente
destas duas astrologias na medida em que o
processo astrológico não está sempre em
funcionamento, mas ocorre quando se começa

Plotino com seus discípulos

fenómenos celestes para discernir
adequadamente a relação causa-efeito que
existe entre eles e acontecimentos na terra.
Ainda hoje muitos astrólogos defendem esta
perspetiva, e é a este tipo de astrologia a que a
maioria dos críticos científicos se dirige nos
seus ataques.
Num artigo desta natureza e tamanho é
sempre necessário que se façam algumas
grandes simplificações sobre estes assuntos,
então é importante que fique explícito que
como em qualquer ideia existem formas fortes e
fracas de astrologia Ptolomaica. Por exemplo,
um astrólogo determinista que defenda que a
influência das estrelas afeta tudo ao mais
ínfimo pormenor defende uma versão forte da
astrologia ptolomaica, enquanto que um
astrólogo que diz que as “estrelas inclinam mas
não determinam” defende uma versão fraca. No
entanto, do ponto de vista do edifício teórico
usado para justificar o fenómeno astrológico,
ambas as afirmações defendem o mesmo
modelo com intensidades diferentes.
A astrologia neoplatónica é mais mística
na sua essência e costuma ser usada por
astrólogos com uma inclinação mais hermética.
O seu argumento fundamental é que os eventos

[1] Existem outros tipos de astrologia que acredita que os planetas funcionam como sinais em vez de causas e que não podem ser adequadamente
chamados de neoplatónicos. Um dos mais famosos é a teoria estóica. Mas para os propósitos deste artigo, as problemáticas levantadas pela astrologia
estóica são equivalentes às levantadas pela neoplatónica.
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um diálogo entre o adivinho e o divino. Um
exemplo poderá clarificar o problema:
Se um homem nascer numa tribo indígena
desconhecida ao ocidente, e viver toda a sua
vida nessa tribo, e nunca nenhum astrólogo
algum dia vir o seu mapa astral, tanto a
astrologia ptolomaica como a neoplatónica
afirmam que o mapa astral desse homem foi
importante para a sua vida já que as estrelas
enquanto causas ou espelhos nunca param. Ele
simplesmente não teve ninguém que o
interpretasse.
Do ponto de vista da astrologia
adivinhatória o facto de nunca ter havido um
intérprete faz com que o mapa do homem em
questão seja irrelevante, já que ele só ganha
relevância no contexto interpretativo. É, no
fundo, como o tarot. De que importa que exista
um baralho de tarot para a minha vida se nunca
ninguém o lançar para mim?
Ao tentar descobrir de que maneira a
astrologia revela a sua própria teoria, precisamos
de ter presentes estas três abordagens que
descrevem sucintamente as dezenas de teorias
astrológicas que emergiram no contexto da
tradição. Apesar de simplificados para o
propósito deste artigo, estes três pontos de vista
resumem a grande maioria das assunções de
base de cada uma das várias perspetivas sobre a
astrologia. O passo seguinte é olhar para a
estrutura da própria astrologia enquanto prática
e para os seus resultados práticos no contexto
de análise de mapas astrais para perceber o que
esses dois fatores revelam sobre a natureza do
fenómeno em questão.

ASTROLOGIA EM TEORIA

A astrologia enquanto sistema atribui
significados a eventos celestes que depois são
analisados em relação a situações da vida na
terra. Ou seja, um conjunto de eventos literais e
astronómicos ganham significados passíveis de
serem interpretados. Independentemente das
diferenças entre praticantes, a maioria dos
sistemas de astrologia ocidental usa pelo menos
os 12 signos do zodíaco, as 12 casas do
horóscopo, os 7 planetas tradicionais (sendo
muito comum o uso dos 3 planetas
transsaturninos Urano, Neptuno e Plutão) e os
cinco aspetos tradicionais. A ideia essencial do
funcionamento astrológico é que cada uma
destas variáveis está associada a outras coisas
da vida. Assim, podemos dizer que Vénus se
relaciona com mulheres, coelhos, pombas,
doces, etc. Da mesma maneira, podemos dizer
que o signo de Gémeos se relaciona com
comunicação, dualidade, as mãos, os pulmões,
etc.
As várias variáveis da astrologia não se
relacionam apenas com coisas na terra mas
entre elas também. Assim podemos dizer que
Vénus tem uma afinidade forte com Touro e
Balança por serem os signos que rege, com a
casa 5 por estar lá jubilada, ou com a Lua por
serem ambas frias e húmidas. Inversamente,
podemos dizer que a Vénus tem uma relação
negativa com certas variáveis presentes no
horóscopo, por exemplo os signos em que está
exilada como Carneiro e Escorpião.
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Ptolomeu - Escola de Atenas

astrólogo moderno que diz que a técnica é
irrelevante e tudo o que conta é a intuição, está
a mover-se num paradigma maioritariamente
lunar e a prestar respeito a esse fator
astrológico. Um astrólogo tradicionalista que
acredita que cada um dos 146 aforismos do
Bonatti devem ser seguidos à letra está moverse num paradigma maioritariamente saturnino,
mas a descartar o tipo de sabedoria que a Lua
pode oferecer. Isto coloca a astrologia, como a
maioria dos produtos culturais que emergem
num contexto mágico e religioso, no reino do
paradoxo. E uma teoria da astrologia precisa de
incluir a necessidade de paradoxo como
fundamental para o funcionamento da própria
astrologia.
PRÁTICA

A prática da astrologia levanta-nos
problemas ainda mais complicados do que a sua
teoria. O problema mais evidente é o facto de
várias escolas astrológicas, muitas vezes com
abordagens que são diametralmente opostas,
conseguirem gerar resultados. A menos que
acreditemos que todos os astrólogos que
praticam uma escola diferente da nossa são
charlatães, teremos de admitir que abordagens
astrológicas diferentes produzem, até certo
ponto, resultados. Isto não quer dizer que todas

Mapa de acordo com Ptolomeu

Estas características são evidentes para
qualquer astrólogo, mas são elas mesmas que
levantam alguns dos problemas que temos em
definir a astrologia. Como em princípio as várias
variáveis astrológicas descrevem a totalidade do
universo, isto quer dizer que pelo menos a um
nível superficial a astrologia contém em si atores
que são profundamente contraditórios. Marte,
na sua natureza bélica, representa algo
completamente diferente de Vénus que tem uma
natureza pacífica e amorosa. Isto faz com que,
apesar de eu me poder declarar enquanto
pacifista na minha vida normal, eu não posso
afirmar que a astrologia é um construto pacifista
porque Marte será sempre um ator relevante no
contexto astrológico.
Do mesmo modo, se eu tentar afirmar que a
astrologia é científica na sua natureza, eu vou
estar a prestar honra a certos elementos do céu
que lidam bem com noções de ciência como
Saturno ou o Sol, mas vou estar a ignorar
elementos que lidam mal com esse tipo de
concepções como a Lua. Ou seja, a natureza
holística da astrologia torna a sua definição
complicada, porque contar uma história sobre
ela implica sempre ignorar as outras histórias
que podem ser contadas, e isto levanta um
problema difícil de resolver.
Um outro exemplo que poderá tornar a
natureza do problema clara é o seguinte: Um

Ptolomeu - Escola de Atenas
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as abordagens produzem bons resultados, ou
que tudo vale. No entanto, é difícil ver de que
maneira uma prática que, segundo muitos
praticantes, só funciona com uma hora certa ao
minuto, poderia funcionar bem quando se
aplicam abordagens que são em teoria
mutuamente exclusivas. O exemplo mais
evidente disto, parece-me, é a divergência entre
astrologia ocidental e astrologia védica, em que a
forma de calcular o próprio zodíaco é diferente.
Mas mesmo no contexto da astrologia ocidental
basta dar como exemplo as divergências entre
sistemas de casas e número de planetas usados
para perceber a natureza do problema. Se uma
pessoa que tem um mapa com um Plutão
extremamente angular for a dois astrólogos, um
que usa transaturninos e um que não, a
interpretação será por necessidade radicalmente
diferente. Mas não é impossível que ambos os
astrólogos deem uma consulta adequada, algo
que é abundantemente reportado quer por
clientes quer por praticantes que experimentam
ir a consultas com técnicas diferentes.
Um outro exemplo muito discutido é o caso
dos mapas errados. A tradição mostra-nos que,
graças a erros de cálculo, muitos mapas que
astrólogos famosos calcularam e interpretaram
têm largos erros de posicionamentos planetários.
Um exemplo evidente disto é a análise que o
astrólogo John Frawley faz da eletiva de John Dee
para a coroação da rainha Isabel I de Inglaterra.
[1] Nessa análise, Frawley afirma que o John Dee
se esforça ativamente por evitar a oposição
aplicativa entre Marte e Saturno, já que Saturno
era o regente do ascendente da rainha Isabel I.
Segundo o astrólogo, Dee espera para que a
oposição esteja separativa, para que Marte

depois se dirija por quadratura a Júpiter, regente
da casa 7 do mapa da coroação, representante
dos inimigos do reino.

Enquanto que esta análise apresentada por
John Frawley é interessante, ela tem um
problema fundamental: Marte não estava ainda
separativo de Saturno no momento da coroação,
o mapa apresentado por Frawley é um mapa que
resulta dos erros das efemérides do John Dee. No
entanto, o argumento feito por Frawley baseia-se
no facto do reino de Isabel I ter sido bem
sucedido devido a esta eletiva, e de a aplicação
entre Marte e Saturno ser das piores coisas que
poderia ter acontecido na eletiva. O problema
que isto levanta é que aparentemente a eleição
feita com efemérides erradas funcionou.

[1] A análise é originalmente apresentada no capítulo 10 de Frawley, 2001, The Real Astrology, Apprentice books. O capítulo está reproduzido na sua
totalidade no seguinte link: http://www.skyscript.co.uk/electional.html, acedido pela última vez a 23/05/2019.
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Um astrólogo contemporâneo que explora
a fundo as implicações filosóficas de mapas
errados que funcionam é o Geoffrey Cornelius.
No seu livro The Moment of Astrology ele dá um
exemplo interessante baseado nos vários mapas
possíveis da princesa Diana. O que ele
demonstra é que os vários mapas em conflito
para o nascimento da princesa Diana dão
resultados significativos quando técnicas
astrológicas lhes são aplicadas, apesar ser
impossível que ambos os mapas estejam
corretos.[1]
Vale a pena mencionar brevemente dois outros
fenómenos da prática da astrologia que nos
levantam problemas intelectuais que precisam
ser resolvidos. O primeiro é o facto de quase
nenhum estudo científico ter sido capaz de
detetar resultados estatisticamente
significativos da parte da astrologia. Os
praticantes tendem a desvalorizar isto dizendo
que nunca nenhum bom estudo foi feito, mas a
verdade é que muitos estudos com
metodologias diferentes foram feitos e a
esmagadora maioria teve resultados negativos.
Alguns estudos incluíram astrólogos, outros
foram feitos de forma automatizada codificando
milhares de técnicas astrológicas diferentes que
computadores então aplicavam
automaticamente em mapas em busca de

resultados.[2] O único estudo científico que
algum dia deu resultados foi o famoso estudo de
Gauquelin, mas até uma leitura superficial desse
estudo demonstra imediatamente que os
resultados significativos pouco ou nada têm a ver
com o que quer que seja que a tradição
astrológica ensina.
O outro fenómeno interessante a ter em mente
relaciona-se com astrologia Horária e apostas.
Muitos astrólogos afirmam que fazem dinheiro
apostando com técnicas de astrologia horária,
mas muitos outros afirmam que apesar de
acertarem na maioria das previsões que fazem a
título pessoal, falham constantemente nas
previsões feitas com a intenção de ganhar
dinheiro. Eu mesmo experiencio isto com
frequência.
Aquilo que encontramos na prática levanta
ainda mais problemas do que aquilo que
encontrámos na teoria. Mapas errados parecem
acertar e a astrologia resiste a ser usada pela
ciência e por alguns apostadores. Mas o que é
verdadeiramente interessante é que apesar de
todas estas instâncias estranhas, a astrologia
funciona bem para quem a pratica, como todos
nós podemos atestar pelo trabalho que
desenvolvemos. A aparente incompatibilidade
entre a estranheza do fenómeno e a sua
veracidade parece indicar que os formatos

[1] Enquanto que os exemplos apresentados por Cornelius são fascinantes, uma discussão detalhada no contexto deste artigo levaria demasiado tempo.
Os interessados no assunto podem confirmar Cornelius, 2003, The Moment of Astrology, capítulos 19-23.
[2] Para uma extensa revisão da literatura científica que lida com astrologia cf. Cornelius, 2003, The Moment of Astrology, capítulos 2 e 3.
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explicativos que temos tendência a adotar não
são adequados , apesar de a prática funcionar.
O primeiro construto que parece
imediatamente ser abanado com o tipo de
problemáticas que tenho levantado neste artigo
é a assunção de base das astrologias ptolomaica
e neoplatónica, aquela de que o céu espelha em
todos os momentos a vida na terra. Se a relação
fosse diretamente entre céu e terra, sem
necessidade de um mediador, então seria
impossível que mapas errados dessem bons
resultados. O facto de darem, parece apontar na
direção de que existe algo de errado na ideia de
que a natureza de cada determinado momento
está exatamente refletida no céu.

MÉTIS

Ritual dionisiaco afresco na villa dos mistérios de pompéia

Nietzsche, no seu livro seminal O
nascimento da tragédia, faz uma divisão entre
dois modos cognitivos e de comportamento que
permeiam a história do ocidente desde a grécia
antiga, o modo apolónico e o modo dionsíaco.
Apesar de haver críticas justas à associação
destes dois modos aos deuses Apolo e Dionísio,
a divisão tem sido tida como relevante para
descrever duas formas diametralmente opostas
de abordar a realidade. O modo apolónico busca
pureza, verdade, leis, é tipicamente associado a
noções de masculino e valoriza razão e espírito
acima do mundo sensual e telúrico. O modo
dionisíaco busca êxtase, intuição, sensações,
prazer e desejo, é tipicamente associado a
noções de feminino e valoriza principalmente o
mundo das sensações acima de abstrações e
ascetismo.
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l'intelligence, la métis chez les Grecs que os
gregos tinham um outro modo de encarar a
realidade para além do apolónico e do
dionisíaco: o modo mético.
O termo “mético” tem origem na deusa
grega Métis, que personifica um tipo específico
de inteligência que é normalmente traduzida por
sabedoria ou astúcia. Métis foi mulher de Zeus,
e de acordo com a Teogonia de Hesíodo aquela
que preparou a poção que fez Cronos vomitar os
seus filhos depois de os ter devorado. Também
na Teogonia ela é descrita como aquela que
sabe mais sobre os deuses e os mortais e como
uma deusa da profecia e da adivinhação. Zeus,
depois de se ter casado com ela recebeu a
profecia de que ela daria à luz dois filhos que o
derrubariam como ele derrubou o pai. Para
impedir isto, engoliu-a, e desde aí que Métis
opera a partir da sua barriga. Por causa disto
podemos dizer que Métis é de alguma forma
aquilo que os ingleses chamam de gut feeling, as
intuições que sentimos claramente na nossa
barriga e que nos guiam em situações de perigo.

Dionísio, Nietzsche e Apolo.

Podemos dizer, por exemplo, que a imagem
arquetípica da bruxa medieval a dançar nua no
Sabbath é tipicamente dionisíaca, enquanto que
a imagem do monge medieval a rejeitar os
prazeres da carne e a encontrar felicidade na
oração é tipicamente apolónica. Um outro
exemplo relevante são cientistas, que
normalmente são apolónicos na sua tentativa de
descrição pura da realidade através de
abstrações e atores que tendem a ser mais
dionisíacos na sua transmissão exacerbada de
sentimentos.
Do ponto de vista dos modos de abordar a
astrologia que discutimos até agora podemos
dizer que um astrólogo que se foca na
aprendizagem de regras, aforismos e na pureza
técnica é apolónico, e que um astrólogo que
acredita que a técnica é irrelevante e que o
processo astrológico ocorre exclusivamente
devido a intuição é dionisíaco.
Apesar da utilidade da dicotomia criada por
Nietzsche para descrever modos de abordagem
ao mundo, os autores Marcel Detienne e JeanPierre Vernant notam no seu livro Les ruses de
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Dionísio.

O que é interessante no modo mético de
abordar a realidade é que a Métis não opera
exatamente na selvajaria dionisíaca nem na
pureza apolónica. Métis implica reflexão,
pensamento, sabedoria e astúcia, mas recusa-se
a ficar presa ou perdida nas tentativa de criar
sistemas de regras exatas e absolutas. Métis
reconhece o mundo na sua fenomenologia,
compreende-o e muda de acordo com isso. É o
tipo de inteligência mercurial, ou prometeana
que associamos a figuras vigaristas. É Hermes rei
dos ladrões, Exú senhor da encruzilhada, o polvo
camuflado que passa por orifícios de qualquer
tamanho e a raposa que planeia como roubar as
galinhas do galinheiro.

[1] Heaton, 1989, “Metis: Divination, Psychotherapy and Cunning Intelligence”, The Company of Astrologers. Disponível em
http://www.cosmocritic.com/pdfs/Heaton_John_Metis_Truth.pdf, consultado pela última vez a 22 de maio de 2019, minha tradução para o português.
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Muitos heróis e deuses foram descritos
como possuindo Métis, por exemplo Atena e
Ulisses. O tipo de astúcia que Ulisses tem e que o
salva constantemente é uma instância desta
forma de abordar a realidade. Culturalmente,
Métis era também associada a animais
trapaceiros como a raposa ou o polvo.
O psicanalista John Heaton, a primeira pessoa a
tentar aliar abordagens méticas à astrologia, diz
que:
Não há tratados sobre Métis, Métis não tem
nada que ver com lógica e sistemas, Métis está
sempre abaixo da superfície, nunca se preocupa
em tornar-se explícita, está sempre implícita. O
tipo de coisa pelo que ela é normalmente
traduzida é sabedoria, premeditação, subtileza
da mente, vigilância, experiência adquirida ao
longo dos anos, engano e ela aplica-se, acima de
tudo, a situações que são transientes, flutuantes,
desconcertantes e ambíguas. Situações que não
permitem que se façam medições exatas.
(...)
A forma mais básica dos ocidentais
pensarem é em termos do inteligível, do eterno,
do necessário; da verdade matemática que tende
a ser pensada como celestial e masculina versus
a verdade transiente que tende a ser pensada
como feminina e dionisíaca. O inteligível é
necessário e funciona por regras, é o que é
traçado, ou o que se tenta traçar, pela física. (...)
Isso é o apolónico em contraste com o dionisíaco
que é selvagem e feminino. O argumento é que a
Métis transcende isto, ela não cabe em nenhuma
destas categorias… A Métis relaciona-se com um
mundo em constante mudança mas ela
aproxima-se e prova sempre que é mais múltipla
do que o adversário. Quando persegue um
objetivo, vai sempre de forma oblíqua.[1]

A cristalização da prática da astrologia em
aforismos medievais (muitos deles
contraditórios entre si) é tão catastrófica para a
prática da astrologia como a aplicação de
palpites intuitivos que não são contidos pela
tradição. Só o astrólogo, no contexto
interpretativo de cada mapa, é que pode saber o
que é relevante para esse mapa. Por isso é que é
tão comum ver grandes nomes da astrologia
como o William Lilly violarem os aforismos que
eles próprios ensinam, constantemente.
O contexto interpretativo do mapa é
impossível de prever, porque implica o contexto
da consulta, do próprio astrólogo, do mapa e do
querente. E para pessoas espiritualmente
inclinadas isto é a um nível superficial porque
pode existir toda uma trama espiritual a
desenrolar-se por trás do véu em que os
daimons tutelares do astrólogo e querente estão
também em interação.
Dito isto, falta clarificar em que termos é
que esta forma de pensar a astrologia,
dependente do contexto, se diferencia
significativamente da astrologia puramente
intuitiva e qual das três abordagens
apresentadas ao início parece relacionar-se mais
fluidamente com ela.

LINGUAGEM

No ano passado escrevi para a revista
Astrolábio um artigo em que defendia o papel
sacerdotal do astrólogo segundo a filosofia de
Plutarco. Nesse artigo eu descrevia o papel do
astrólogo como aquele que obtém
conhecimento da esfera do sagrado que depois
pode ser aplicado na vida mundana. A posição
que eu defendo lá, bem como neste artigo,
demonstra que eu tenho tendência a colocar o
foco da prática astrológica numa dimensão
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Apolo - François Girardon.

É Ulisses a saltar para cima do escudo para
não ser o primeiro homem a pisar as praias de
Tróia e Atena a oferecer um escudo-espelho a
Perseu para ele matar a Medusa.
Métis não afirma ser uma coisa
nominalmente porque existe ao nível do verbo e
da ação adaptativa ao contexto. Não escolhe
lados porque muda de lado conforme a sua
sabedoria lhe indica. E por causa disso alguns
astrólogos como o Patrick Curry, o Geoffrey
Cornelius e eu mesmo temos seguido a linha de
John Heaton ao afirmar que o modo mético é o
adequado para lidar com as aparentes
contradições da astrologia. Isto porque Métis
permite-nos habitar confortavelmente os
diferentes significados da simbologia astrológica
sem nos comprometermos com eles. Permite-nos
escolher Vénus em tempos de paz e Marte em
tempos de guerra.
Em termos de teoria astrológica isto traduzse essencialmente na compreensão de que a
dicotomia entre uma astrologia moderna intuitiva
e uma astrologia tradicional precisa é uma falsa
dicotomia.
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resultados através do método científico, porque
o fenómeno astrológico é pontual e único,
dependente do seu contexto imediato mundano
e divino.
O grande dilema dos mapas errados fica
também resolvido: apesar de a linguagem se
reger por uma gramática, o trabalho dos
escritores implica muitas vezes que essa
gramática seja transgredida. A aplicação acrítica
e uniformizada de princípios astrológicos tira ao
astrólogo a criatividade necessária para praticar
a sua arte adivinhatória, que depende tanto do
seu intelecto como da sua imaginação. No
entanto, a transgressão gramatical do escritor é
intencional, e não resulta da sua ignorância
linguística. Por isso, a transgressão das regras
astrológicas implica o seu estudo e
conhecimento.
Também o problema das apostas fica
resolvido, porque se a astrologia deixa de ser
uma verdade em si mesma e passa a ser uma
ferramenta de diálogo, é preciso pensar que o
interlocutor é ele mesmo dotado de intenção. O
astrólogo assume o papel de tradutor em vez de
o papel de cientista. Isto derruba a noção de que
existe uma máquina do destino nos céus que
reflete a terra a cada momento. O presságio
ocorre quando o astrólogo se sujeita a entrar
num diálogo com o céu sobre o assunto em

Pitonisa- Oráculo Delfos.

participativa, em que a relação entre astrólogo,
querente, o mapa astral e o divino são o ênfase,
mais do que pureza técnica. Deste ponto de vista,
um computador que aplique técnicas de forma
automatizada num mapa astrológico não poderia
ter os mesmos resultados do que um astrólogo,
porque a técnica astrológica seria a dimensão
mais superficial da prática. Isto explica
convenientemente porque é que técnicas
contraditórias podem funcionar.
É fácil confundir esta posição com a posição
de astrólogos modernos mais intuitivos, céticos
da importância de conhecer as técnicas e a
tradição, mas isso não é verdade. Um
posicionamento mético permite-nos navegar o
paradoxo adequadamente: a técnica é a
linguagem necessária que permite que o diálogo
entre o astrólogo, o querente e o divino ocorra,
mas a técnica não é a verdade do assunto.
Quando nós atribuímos a verdade da experiência
astrológica à técnica, estamos a fazer o mesmo
que dizer que uma maçã recebe a sua doçura das
sílabas “ma” e “çã”, ignorando que o objeto
existe separadamente da linguagem em
específico que nós usamos.
Mais uma vez este argumento pode não ser
muito atraente porque muitas escolas de
pensamento pós-moderno tendem a reduzir a
experiência humana à linguagem, de uma forma
que eu acho abusiva. Naturalmente que a
linguagem usada influencia a perceção de um
objeto, e por isso é que não é irrelevante o estilo
de astrologia que cada astrólogo escolhe, mas a
técnica astrológica é um meio e não um fim.
Deste modo podemos reconhecer a verdade
evidente de que os significados astrológicos são
culturalmente construídos, ainda que tenham
como referentes verdades divinas. Podemos
também resolver o grande dilema da ciência
contra a astrologia: a astrologia não produz

questão e a sua verdade. Se não há ninguém
para ver o presságio, o presságio não ocorre. E
quando o presságio ocorre, ele não revela uma
verdade abstrata, mas um intenção cuja génese
é divina e dotada de intenção e vontade.
Por fim, as contradições entre planetas
ficam resolvidas também. O astrólogo que não
se deixa prender numa atitude apolónica ou
dionisíaca sabe que cada planeta pode e deve
ser habitado em determinados momentos.
Declararmo-nos enquanto pacifistas, sem saber
que tipo de desafios podemos enfrentar no
futuro, não é uma atitude sábia. Métis, enquanto
deusa da sabedoria e da astúcia, sabe que no
momento adequado abraçará Marte tal como
abraçou Vénus no passado.

Conclusão
O propósito deste artigo foi demonstrar
como a adoção de uma atitude mética pode ser
uma estratégia adequada para nos libertarmos
da dualidade tradicional entre modos
apolónicios e dionisíacos. Isto beneficia o

astrólogo nas suas abordagens teórico-práticas
porque o ajuda a lidar com um produto cultural
que é extremamente paradoxal, como grande
parte das manifestações culturais associadas ao
sagrado. As minhas ideias quanto a este assunto
resultam do trabalho extenso de muito
astrólogos antes de mim, em particular os
astrólogos que se organizam em torno da
Company of Astrologers no Reino Unido.
Geoffrey Cornelius no seu The Moment of
Astrology, Patrick Curry no seu Astrology,
Science and Culture, Maggie Hyde em
incontáveis artigos e John Heaton nas suas
comunicações defendem uma abordagem
filosoficamente mética aos problemas que a
astrologia coloca, e é no seu trabalho que me
inspiro.
Estes problemas são complexos e
necessariamente têm de ser simplificados num
artigo desta natureza, mas espero que tenha
sido capaz de demonstrar pelos menos os traços
gerais e básicos de uma teoria da astrologia que
evita pedir os seu edifício teórico à psicologia, e
que parte da própria estrutura do horóscopo e
das suas contradições inerentes.

SIMÃO CORTÊS
Nasceu em Lisboa e é um jovem astrólogo. Formou-se
originalmente em ciências da linguagem mas rapidamente se
apaixonou por formas diferentes de conhecimento. Descobriu a
astrologia num jantar, da forma informal e prosaica como se
descobrem os grandes amores. De momento vive na Cantuária,
Reino Unido, a estudar no mestrado Myth, Cosmology and the
Sacred que explora adivinhação, cosmologia, filosofia da religião e
temas afins. Tem particular interesse em astrologia, platonismo,
teurgia neoplatónica e religiões afro-brasileiras.
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out [ub] ro

Por Viviane Burger

foi no rio de janeiro
no mar da barra
que outubro se afogou
deixou relógio e aliança na areia
mergulhou sem olhar para trás
novembro e dezembro choraram a perda
janeiro se desprendeu do rio
para pregar nova folhinha atrás da porta
faz isso desde que o gregório ordenou
e, pensando bem, do mesmo papa tinha aquele
canto de monges
acho que por isso música triste assaltou
fevereiro
março não me viu na avenida
já melhor da cabeça, mas sempre doente do pé
quando a lua é em peixes os pés doem, com
saudades da água, parece
mas abril
abril trouxe ano novo
mandou caiar as paredes
espumante na taça
ouvi fogos
comi figos, uvas
pulamos ondas, eu e abril,
tolos que somos
isso é verdade
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e hoje maio me deu a mão
folhas esvoaçaram
das árvores e do calendário
já tenho pinhão, pipoca
e oração para santo antônio
para quando junho botar lenha na fogueira
julho vai me deixar usar casacos, em agosto sou
só gratidão pelos leões, setembro é espera, com
sua primavera chegando e flores e tal, ah os ipês
amarelos...
quando for outubro, será outro
eu já não sou a mesma
sou agora outra e eu mesma.

VIVIANE BURGER
Sol em Libra e a Vênus também. ascendente em
Áries e a lua em peixes. a escrita permeando o ser
advogada e o se reconhecer escritora.
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"Os quatro temperamentos", do gravurista alemão Virgil Solis, c.1530-1562

A MEDICINA ASTROLÓGICA
E AS QUALIDADES DO TEMPO
Por Angélica Ferroni

A astrologia se configurou enquanto lei
natural desde a Antiguidade até o século XVII,
pelo fato de oferecer uma teoria geral e
sistemática para a compreensão do mundo e
seus fenômenos. Esse saber buscava
compreender como o céu influenciava a Terra e
seu impacto na matéria, no corpo, nos
fenômenos meteorológicos, assim como nos
acontecimentos sociais e no destino dos
indivíduos.
O entendimento de que os influxos celestes
interferiam na vida na Terra encontrava respaldo
na concepção aristotélico-ptolomaica de
cosmos, que propunha uma relação de
causalidade entre o céu e a Terra, baseada na
separação espacial e qualitativa entre esses dois
mundos. Nesse sentido, todas as operações do
mundo inferior eram compreendidas como algo
que surgia e era controlado pelo movimento
eterno e incorruptível dos corpos celestes.

Tal pressuposto – de que o mundo natural
era governado e dirigido pelo movimento celeste
– conferiu à astrologia centralidade nos
processos de compreensão da natureza e seus
fenômenos. Nenhuma surpresa, portanto,
reconhecer que ao longo da história da cultura
ocidental a ideia de saúde e doença tenha sido
marcada por algum tipo de reflexão astrológica,
já que, pelo menos até o século XVII, a astrologia
vigorou com relativa estabilidade nos meios
intelectuais.
Especificamente no Renascimento europeu,
a relação entre astrologia e medicina era
bastante estreita. Nesse período, havia três
causas possíveis para as enfermidades: má
formação, trauma ou desequilíbrio dos humores.
Toda doença que não era congênita, e tampouco
consequência de um acidente, tinha como causa
o desequilíbrio dos humores, ou seja, era uma
resposta às influências celestes.
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Desse modo, a compreensão de como os
influxos celestes interferiam na fisiologia
humoral era central e se tornou objeto de estudo
dos médicos e filósofos do período, fazendo do
Renascimento um periodo rico para o estudo da
história da astrologia e, mais especificamente, da
medicina astrológica. Essa relação – entre
influxos celestes e fisiologia humoral – é o cerne
da medicina astrológica. Dessa forma, vemos a
disseminação do uso das efemérides na prática
médica: tanto para a compreensão da causa e
desenvolvimento das doenças, como para a
escolha do tratamento e do momento adequado
para a realização dos procedimentos.
Esta era uma ideia generalizada durante o
final da Idade Média e no Renascimento: mesmo
os médicos que não adotavam a medicina
astrológica em sua totalidade, consideravam que
o corpo humano possuía alguma relação com os
corpos celestes, aceitando, grosso modo, a
validade da teoria humoral e sua relação com os
influxos.
Mesmo com a crescente polêmica antiastrológica no Renascimento, a medicina
astrológica foi amplamente disseminada, e fazia
parte dos conhecimentos básicos que qualquer
um devia ter – por isso a imagem conhecida
como Homo Signorum, ou Homem Zodiacal, que
estabelecia a correspondencia entre signos e
partes do corpo, era frequente nos compendios e
almanaques destinados ao público geral,
publicados no período.
As principais críticas que envolviam o
debate anti-astrológico vinham do humanismo,
que entendia que a escolha e a cultura deviam se
sobrepor à necessidade da natureza. Entretanto,
operava-se na época uma divisão conceitual da
astrologia em dois modos: a astrologia natural e
a astrologia judiciária.

A astrologia judiciária era aquela que
entendia que as ações e o destino humano eram
governados pelos astros, e se dedicava a revelar
o futuro. Era proibida pela Igreja e criticada por
filosofos de orientação humanista. Já a astrologia
natural era o compreensão astrológica do
cosmos, que entendia que a matéria respondia
aos influxos celestes, mas as escolhas humanas
não. Esse modo de pensar e praticar astrologia
era não só válido, mas considerado ciência, ou
seja, a lei natural do cosmos.
A medicina astrológica baseava-se na
concepção de astrologia natural e, por isso, tinha
carta branca para ocupar dignamente seu lugar
social durante o Renascimento, fazendo com que
o saber astrológico crescesse e se disseminasse
Chronos - cemitério
Varsóvia
mesmo
em deum
ambiente em que sua faceta
judiciária sofria duras críticas. Ou seja, a
astrologia entendida como lei natural e
expressão do funcionamento na physis, seguia
válida e aceita: se os astros governam os corpos
e a matéria, o corpo de conhecimento da
astrologia oferecia sustentação teórica à
medicina astrológica.
AS BASES DA MEDICINA ASTROLÓGICA
Em um período em que a Terra era
entendida como sendo o mundo dos quatro
elementos da materia – fogo, terra, ar e água –, e
que as alterações na matéria terrestre se davam
pelo movimento dos corpos celestes, era natural
que a medicina astrológica centrasse seus
esforços na compreenção dessa relação entre o
céu, a Terra, e as alterações nos quatro
elementos.
É por esse motivo que a medicina
astrológica tem sua base na teoria humoral,
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também conhecida como doutrina dos
temperamentos. Prática médica de raiz
hipocrática, a teoria humoral entende a saúde
como um estado de equilíbrio ou boa proporção
entre os quatro humores, denominados Sangue,
Fleuma, Bílis amarela, Bílis negra.
Os humores eram entendidos como fluidos
corporais, e estavam associados aos quatro
elementos da matéria, ou seja, fogo, terra, ar e
água. Como a constituição física e o
funcionamento fisiológico eram, em certa
medida, expressão da combinação entre os
quatro humores no corpo, o estado de saúde
dependia da proporção adequada de tal
combinação. Uma doença seria, portanto, o
desequilíbrio entre os humores corporais.
Tais desequilíbrios, entretanto, se
manifestavam dependendo da relação do corpo
com seu ambiente. Se em um ambiente, um tal
elemento da matéria predominava, ele alterava a
proporção dos humores no corpo. O ambiente
era entendido como as condições naturais do
entorno, tais como o clima, a temperatura, as
estações do ano. Ou seja, no limite, tratava-se do
movimento dos corpos celestes e seus efeitos na
atmosfera terrestre.

Por mais que em Hipócrates (médico grego
do século V a.C.) não houvesse ainda uma
relação entre a teoria humoral e o corpo de
conhecimento propriamente astrológico,
essaassociação se deu ao longo dos séculos
seguintes, fazendo com que na Idade Média e no
Renascimento a associação entre astrologia e
teoria humoral fosse direta, compondo as bases
daquilo que chamamos de medicina astrológica.
Para entender como o ambiente e suas
flutuações podiam inteferir nos corpos, era
necessário conhecer a compleição das pessoas,
dito de outra forma, qual sua proporção
predominante dos quatro fluidos corporais. O
humor que predominasse em um corpo, ou
pessoa, se manifestava em uma certa disposição
física e comportamental.
A tabela abaixo apresenta, de forma
sintética, a relação de cada humor com um
elemento da matéria correspondente e,
consequentemente, com signos e planetas
associados a ele. Não se refere ao pensamento
de nenhum médico-astrólogo específico, mas
sim a uma visão geral dessa abordagem.

"O raptp de Proserpina" - Gian Lorenzo Bernini
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toda pessoa preguiçosa e são bons para mandar
e executar.
A compleição sanguínea é quente e úmida,
marcada pelos signos de elemento ar – Gêmeos,
Libra e Aquário – e pelos planetas Júpiter e
Vênus. São pessoas alegres e agradáveis, que
buscam os prazeres e são propensas ao
desperdício. O corpo é vital e a saúde é boa, a
pele é corada e de boa aparência.
O temperamento fleumático é dado por um
humor mal cozido, por ser frio e úmido,
conferindo às pessoas de tal compleição um
corpo flácido e um funcionamento corporal
lento, com formas arredondadas. São
preguiçosos e sonolentos, calmos e delicados.
Predominam os signos do elemento água –
Cancêr, Escorpião e Peixes – e a influência da
Lua.

Os quatro temperamentos, gravura germânica, c. 1460-1470.

Há uma obra chamada “Epítome das
Notícias Astrológicas necessárias para a
Medicina”[1], publicada em 1670 pelo português
António Teixeira (1602-1687), que oferece um
resumo bastante cuidadoso da doutrina médicoastrológica. Nela, o autor oferece uma descrição
interessante dos quatro temperamentos,
resumida abaixo:
A compleição colérica é marcada pelo
excesso de calor, dado pelo elemento fogo, que é
quente e seco, e seus signos – Áries, Leão e
Sagitário –, assim como pelos planetas Marte e
Sol. As pessoas dessa compleição apresentam o
corpo delgado, forte e vigoroso, e são ferozes e
arrebatados. Os momentos de ira duram pouco
tempo, mas quando acontecem são perigosos. São
ousados e apressados no andar, lhes aborrece

[1] TEIXEIRA, António. Epitome das Noticias Astrológicas necessárias para a Medicina. Lisboa: Officina de João da Costa, 1670, p.323-325.
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O humor melancólico é espesso e grosso,
de qualidade fria e seca, correspondente ao
elemento terra e seus signos – Touro, Virgem e
Capricórnio. A influência de Saturno é forte e
marcante. As pessoas de tal compleição são
reservadas e pensativas, teimosas e
concentradas em suas atividades. Afastam-se do
convívio, são sérias. Pouco vitais, o corpo é
magro e firme. Normalmente, manifestam certa
tristeza e sobriedade, ou ira, em alguns
momentos.
Se uma pessoa nascesse sob forte
influência dos signos do elemento fogo, e/ou dos
planetas Marte e Sol, desenvolveria uma
compleição colérica, ou seja, apresentaria tanto
uma fisiologia como um temperamento próprios
da bílis amarela. Seria, portanto, uma pessoa
com uma disposição física vigorosa e ativa, um
corpo quente e tonificado, e capaz de reagir às
situações da vida de maneira firme, em função
de seu temperamento mais agressivo e
afirmativo.
Vemos, portanto, que faz parte do que é
considerado o estado de saúde ou equilíbrio a
predominância de um humor no corpo, já que é
exatamente isso que gera uma compleição, ou
temperamento. O desequilíbrio seria, portanto,
o excesso do humor que já predomina no corpo,
ou a escassez exagerada de um daqueles que
não predominam.
Se era a configuração do céu do nascimento
que conferia uma certa proporção entre os
humores na constituição do temperamento de
uma pessoa, era o céu do momento que podia
fazer com que tal proporção se desequilibrasse.
Por exemplo, uma pessoa de
temperamento colérico pode ser levada ao
desequilíbrio nos dias em que a Lua ocupa
signos de fogo, e faz aspetos tensos com Sol ou
Marte, durante o verão – considerada a época

do ano em que a bílis amarela predomina no
ambiente. Vemos, nesse caso hipotético, como
os ciclos do Sol e da Lua eram fundamentais nos
processos de saúde e doença. O Sol, pois
indicava o ciclo anual das estações do ano, nas
quais um humor predominava na atmosfera. A
Lua, pelo ciclo mensal, e indicando as flutuações
diárias dos humores. Estando em um signo de
fogo e fazendo aspectos com os planetas
associados à bílis amarela, a Lua aumentaria,
neste exemplo, a presença de tal humor na
matéria.
O tipo de alimentação também era
entendida como um recurso para manter o
equilíbrio dos humores no corpo e, com isso,
assumia um papel importante na manutenção
ou restauração da saúde. Os alimentos
considerados mais frios e úmidos eram
receitados para o Colérico, para que a bílis
amarela, humor quente e seco, não aumentasse
demasiadamente em seu corpo. No caso de uma
doença já instaurada, em que a causa fosse o
excesso do humor linfático, de natureza fria e
úmida, a ingestão de alimentos quentes e secos
fazia parte do tratamento – principalmente
quando o desequilíbrio se manifestava como
digestão lenta, um sintoma típico do excesso do
humor fleumático no corpo.
O médico, para curar, precisava estar a par
do movimento celeste. Nesta imagem, parte de
uma enciclopédia do século XIV, chamada “Li
Livres dou Tresor”, representa o médico e o
doente envolvidos pelos quatro elementos: fogo,
terra, ar e água, representados pelos círculos
coloridos em torno dos personagens. O que
acontecia no corpo era reflexo da alteração nos
quatro humores corporais, que respondiam às
variações dos quatro elementos da matéria.
Estes, por sua vez, estavam em relação ao
movimento das esferas celestes.
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“Os quatro elementos”. Enciclopédia “Li Livre dou Tresor”, de Brunetto Latini, c. 1315-1325. British Library. Yates Thompson 19, fol. 28.

ASPECTOS DA PRÁTICA MÉDICA
Para mediar o diálogo entre os seres e seu
entorno, a medicina astrológica contava com
alguns recursos. Os marcadores mais
importantes eram os ciclos do Sol e da Lua. O
Sol marcando as estações do ano e a Lua, seu
ciclo mensal e as flutuações diárias. Era a relação
dos dois astros no céu, considerando os
aspectos que faziam e a posição dos signos que
ocupavam, assim como a eventual posição de
planetas nos ângulos mais importantes –
Ascendente e Meio do Céu –, que ofereciam um
ferramental rico e complexo para a prática
médica.

Mapear o céu e entender sua influência era
fundamental para identificar quais elementos se
destacavam na atmosfera e como eles podiam
interferir – dialogar – com os diferentes corpos.
Daí a importância tanto do céu de nascimento,
na identificação do temperamento ou humor
predominante, e do céu do momento, que
indicava qual a proporção dos quatro elementos
em um dado período.
É bem provável que ter acesso ao mapa de
nascimento fosse algo bastante raro, dada a
dificuldade de determinar o tempo com precisão
e dos conhecimentos necessários para observar
o céu e mapeá-lo – a não ser para aqueles que
contavam, de alguma forma, com os serviços de
astrólogos. Considerando esse cenário, o médico
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identificava o humor predominante em uma
pessoa através da observação clínica, ou seja,
identificando aspectos fisiológicos e
comportamentais, observando os sintomas
frequentes e o modo como o corpo reage e se
manifesta.
Já o céu do momento, era fundamental que
se conhecesse. Sem ele essa prática médica não
se viabilizava, já que era através do
mapeamento das configurações celestes que
eram feitos o diagnóstico – a identificação das
causas do desequilíbrio –, o prognóstico –
indicações sobre o desenvolvimento da doença
e a possibilidade de recuperação ou
agravamento do quadro clínico – e a terapêutica
– encaminhamento do tratamento com
medicamentos, dieta e procedimentos.
A Lua, por ocupar a primeira esfera celeste,
era vista como a grande mediadora entre a Terra
e o céu. Por essa razão, o signo em que estava e
os aspectos que fazia indicavam quais influxos
celestes predominavam na Terra. Conhecer sua
posição era imprescindível à prática médica.
Por esse motivo, desde a Idade Média os
médicos contavam com manuscritos que
ofereciam tabelas lunares, chamados Lunarium
ou Kalendarium, que indicavam os dias
favoráveis ou desfavoráveis para a realização de
certos procedimentos médicos.
Para realizar o diagnóstico, havia um
conceito central na prática médico-astrológica,
baseado na doutrina dos dias críticos, de
Claudio Galeno, médico romano do século II d.C.
O conceito de dias críticos consistia em
identificar quais dias, após a manifestação da
doença, eram mais delicados e podiam levar ao
agravamento do desequilíbrio ou mesmo à
morte.

A identificação de tais dias era feita através
da técnica da astrologia horária. Um mapa era
desenhado para o momento em que o paciente
parava suas atividades para se recompor, ou
mais precisamente, para o momento em que ele
caía de cama. Por isso esse mapa era chamado
de “mapa do decúbito”.
Esse mapa oferecia informações para o
diagnóstico, prognóstico e terapêutica, como é
possível verificar no trecho abaixo, extraído da
obra “Semeiotica Urânica”, de Nicholas
Culpeper (1616-1654), um médico, astrólogo e
herbalista inglês do século XVII.
“Um paciente adoece com uma inflamação
nos pulmões quando a Lua está minguante em
Câncer, fazendo oposição a Saturno e se
aproximando de um trígono a Júpiter. A Lua é
fria e úmida e está situada no signo que
governa os pulmões. Saturno, frio e seco, está
em mal aspecto o que agrava bastante a
condição de saúde gerando uma tosse seca. A
principal esperança está em Júpiter, pois
ademais de ser um planeta benéfico, tem uma
influência especial sobre os pulmões, e a Lua
está se movendo para um aspecto trino com
ele. Muito irá depender da Lua. [...] Os
medicamentos devem ser quentes, se possível,
sangrar nos dias corretos, para liberar o
pesado humor saturnino.”[1]
Para realizar o diagnóstico, Culpeper
analisa a posição da Lua – minguante, em
Câncer, em oposição a Saturno – considerando
as qualidades primordiais e a correspondência
entre signos e parte do corpo, para identificar
qual desequilíbrio humoral está associado à
inflamação nos pulmões, sintoma apresentado
pelo paciente.

[1] CULPEPER, Nicholas. Semeiotica uranica, or, An astrological judgment of diseases from the decumbiture of the sick. New York: Astrology Classics,
2003, p. 95.

ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA | 32

Resumidamente, a sangria devia ser feita
quando a Lua estivesse em signos de ar
(associados ao humor sanguíneo, que é o oposto
ao humor melancólico), e em aspecto harmônico
com Júpiter ou Vênus, planetas que regem o
humor sanguíneo. Se possível, quando a Lua
fizesse trígono ou sextil com a Lua do mapa do
decúbito.

Homo Signorum e Homo Venorum. Liber Cosmographiae, de John Foxton, 1408. fol. 28v.

No momento em que diz “a principal
esperança está em Júpiter”, Culpeper segue seu
raciocínio clínico em direção ao prognóstico,
sugerindo que a melhora de tal quadro,
aparentemente grave, está no aspecto que a Lua
faz com Júpiter.
Sobre o tratamento, Culpeper destaca a
dieta e a sangria, que são recursos centrais à
terapêutica médica renascentista. No caso em
questão, é necessário a ingestão de alimentos de
qualidade quente, para que possam compensar
o excesso da qualidade fria no corpo.
A sangria era um procedimento bastante
comum, pois era considerado um dos mais
eficientes para regular a boa proporção dos
humores no corpo. O humor em excesso se
acumulava em algum órgão do corpo,
comprometendo seu funcionamento e fazendo-o
apresentar uma série de sintomas. A melhor
forma de expelir tal humor era realizando
sangrias nas veias associadas a tal órgão ou
parte do corpo.
Obviamente que a sangria não podia ser
feita a qualquer momento: o tempo astrológico
possui qualidades diferentes a cada instante.
Para conhecer tais qualidades é necessário
conhecer o céu e, principalmente, o signo e
aspectos da Lua em um dado instante. Era com
base em uma rede intrincada de informações,
envolvendo signos, planetas, humores, veias e
partes do corpo – todas mediadas
principalmente pela posição da Lua, signo em
que se encontrava e aspectos que fazia –, que os
médicos elegiam o momento para realizar esse
procedimento.
No exemplo acima citado, Culpeper fala de
“sangrar nos dias corretos”, pressupondo que o
bom médico conhecia os critérios para escolher
os dias mais adequados.
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Esta imagem, que combina a relação entre
signos e partes do corpo, juntamente com as
veias a elas associadas, é um guia para a
realização das sangrias. Encontra-se no Liber
Cosmographiae, um compendio inglês de
medicina que foi escrito em latim, no início do
século XV. Os compêndios ou almanaques que
veiculavam informações médicas serviam como
manuais para a prática do médico ou do
cirurgião barbeiro.

A medicina astrológica se baseava,
predominantemente, na ideia de sinergia, onde
um corpo existe em relação ao seu entorno. O
diálogo com as diferentes condições materiais,
tipos de alimento, estações do ano e
configurações celestes era constitutivo do
equilíbrio corporal. O principal objetivo era
manter a boa proporção dos humores no corpo
e o bom diálogo com o ambiente, já que isso
garantiria a condição de saúde. Por isso a
centralidade do uso correto e oportuno do
tempo, entendendo e mapeando a qualidade de
cada momento.
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ASTROLOGIA HORÁRIA
Na escrita de Clélia Romano
Nicole Zeghbi

A astrologia tradicional, por abarcar toda sorte
de acontecimentos, foi dividida em ramos,
sendo destinado a cada um deles um tema ou
objeto. De acordo com a ordem de importância,
a astrologia tradicional se divide em mundana,
natal, eletiva e horária.
Essa hierarquia é estabelecida do que está mais
acima ao que está mais abaixo, sendo essa a
razão que faz de Saturno, planeta da última
esfera celeste, o primeiro a ser abordado nos
textos tradicionais. Dessa forma, didaticamente,
o ideal é que o aluno inicie o aprendizado pelo

que está mais abaixo, indo do micro a
Apesar de ser o ramo mais popular, o
dos séculos passados, e de sua impor
o aprendizado da leitura celeste, a ast
horária não desfruta de grande popul
dias de hoje.
Na contramão da astrologia pop, a es
psicanalista e astróloga Clélia Roman
“Astrologia Horária - Teoria e Prática”
publicação no âmbito astrológico. [1]
Em entrevista com a autora, a Astrolá
procurou saber um pouco sobre essa

Como os conceitos das leis herméticas são
utilizados na prática astrológica em suas
diferentes vertentes?
Todas as vertentes astrológicas utilizam
conceitos herméticos. Devemos perguntar o que
são os conceitos herméticos. Eles nos remetem a
residuos de obras de origem egípcia anterior à
era cristã e que foram todos agrupados e
atribuídos a um pessoa/sacerdote/divindade
chamada Hermes Trimegildo ou três vezes
grande. Hermes provavelmente não existiu e o
nome refere-se a Mercúrio, a divindade
relacionada à toda transmissão de ideias. Esses
risíduos de obras, assim como toda as crenças
egípcias, eram muito espiritualizadas,
diferentemente das babilônicas que eram mais
práticas e das gregas, mais racionais.
A astrologia é uma disciplina esotérica e
mística, isto é, ela não se rege por leis
cartesianas, mas por principios que tem como
base o simbolismo, a similaridade entre céu e
terra, conceitos que se distanciam enormemente
daquilo que chamamos ciência e relações
causais.
Nesse sentido, a astrologia é uma discipina
hermética e divinatória que, embora se utilize da
matemática e da posição dos astros, os usa de
forma muito mais simbólica do que real. Nesse
sentido, a astrologia ocidental sequer leva em
conta a verdadeira posição dos planetas, que
dada a precessão dos equinócios, não estão nas
posições em que estavam quando a astrologia
foi criada.
Poderia falar muito mais sobre isso, por ser
assunto fascinante, mas temo que esta
entrevista fique muito longa.

Muita gente não está familiarizada com a
astrologia horária, fale um pouco do que se trata
e dos pressupostos teóricos sobre os quais se
apoia.
A astrologia horária é a mais divinatória de
todas as formas de astrologia, pois ela se baseia
na hora do nascimento, não de um nativo nem
de uma nação, mas no nascimento e
verbalização de uma questão importante para o
consulente. Ela é, por isso,também chamada
astrologia das questões.
Se uma pergunta humana, ou uma dúvida e
preocupação surge e é levada ao astrólogo, o
momento em que o astrólogo a recebe é similar
à primeira semente.O astrólogo pode até
demorar para levantar a carta, por estar distante
de seus instrumentos, mas o importante é que a
carta simbolizará exatamente o que é
perguntado.
Alias, se isso não ocorrer, a carta não deve
ser lida pois não tem raiz. Desta forma,
perguntar sobre parceiro/a supõe enfase entre
planetas da sétima casa, por exemplo.
O fundamento teórico se baseia no conceito
de nascimento, fundação, aparecimento de
alguma coisa, momento que marcaria tal coisa
com seu sinal.
O astrólogo tem que ter muita experiência
pois, para responder com exatidão, deve se
basear em princípios da astrologia sobejamente
experimentados durante séculos.
Diferentemente das cartas natais, aqui o
astrólogo acerta ou erra, não há como acertar em
algum aspecto e não em outro, como ocorre
algumas vezes quando o cliente não concorda
com uma ou outra interpretação natal.
A astrologia horária é uma faca afiada que
deve estar na mão de astrólogos experientes.
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Astrologia natal e horária tem objetivos e
resultados diferentes. Fale um pouco sobre
quais julga serem suas principais diferenças.
Na astrologia natal todas as áreas da vida
do nativo são abordadas, enquanto que na
astrologia horária trata-se de uma pergunta
importante a ser respondida. Não é necessário
sequer possuir os dados natais, embora facilite
como um dado a mais para saber se a pergunta
tem uma boa raiz.

Durante um bom tempo, a escassez de
traduções fez da obra de Lilly a única ou uma
das poucas referências em astrologia horária.
Ainda que sejam poucas as obras traduzidas
para o português, hoje o cenário não é mais
esse, quais outros astrólogos dedicaram parte
de sua obra a esse conhecimento?

Qual o primeiro registro histórico de que se tem
notícia da astrologia horária?
A astrologia horária ficou conhecida no
ocidente em torno de 700 DC mas, desde os
primeiros séculos, autores como Dorotheus ( 75
DC) deram indicações de sua existência. Hugo
de Santala traduziu do árabe para o latim no
seculo XI a sabedoria de autores persas e árabes
que viveram em torno de 700 DC. Entre eles
temos Mash´allah Ibn Athari, Umar al-Tabari,
Sahal bin Bishr, Ali al-Khayat e outros. Em 1140,
Herman de Corinthia, escreveu sobre a
adivinhação do pensamento através de uma
momento em que o consulente chegava ao
astrólogo.
Todo esse arcabouço ficou soterrado por
séculos e foi pela primeira vez retomado em
lingua moderna por William Lilly, o astrólogo
inglês que viveu no século XVII.

Bem, antes de Lilly e que ficaram
esquecidos por muitos anos, estão os autores
árabes e persas que foram traduzidos por Hygo
de Santalla no seculo XII d árabe para o latim.
Esses autores eram Umar al-Tabari, Abu
Ma’shar, Sahl bin Bishr, al-Kindi, Abu ‘Ali alKhayyat, “Dorotheus,” “Aristotle,” and Jirjis.
Vale a menção merecida a Benjamin
Dykes que traduziu esses autores do latim para
o inglês já no século XXI. Tais autores falaram
de vários ramos da astrologia e inclusive da
astrologia horária. Há um livro editado por
Benjamin Dykes chamado The Book of Nine
Judges, que versa sobre a opinião desses
autores em astrologia horária.
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A astrologia horária é bem paradoxal, já que por
trás de sua extrema simplicidade há uma
complexidade ainda maior, exigindo do astrólogo
um conhecimento sólido. Qual motivação a
levou, estando já no meio da trajetória como
astróloga, a se dedicar ao estudo imprescindível
à prática de astrologia horária?
Comecei com a astrologia tradicional em
torno de 2002. Na época eu fazia parte de listas
de astrologia e ouvi falar em astrologia
tradicional, com regras que me eram totalmente
desconhecidas. Praticava astrologia desde 1985 e
nunca tinha ouvido falar em tais coisas como
triplicidades, exaltações de planetas, etc. Acabei
enveredando pela astrologia tradicional e a
astrologia horária nada mais é que a astrologia
tradicional, só que com um foco muito mais
objetivo que a astrologia das natividades ou a
astrologia mundana.
Não acho que a astrologia horária seja mais
complexa que a astrologia natal. As duas se
baseiam no corpo teórico e técnico tradicional,
mas como disse, é um instrumento poderoso que
deve estar nas mãos certas pois exige muito
conhecimento, é muito escorregadio e movediço.
O que me atrai na astrologia horária é que é
muito prática e serve de orientação em angustias
e dúvidas do dia a dia.
A astrologia natal e mundana, por exemplo,
dão um panorama geral do ano. Mas não são
capazes de responder uma dúvida crucial tal
como: haverá greve dos caminhoneiros? Devo
contratar essa profissional?
Por isso, a astrologia horária é um
instrumento de utilidade ímpar.
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Para terminar, conte um pouco do livro que
acaba de lançar, “Astrologia Horária Teoria e
Prática”.
É um livro bastante completo, quase um
compêndio sobre o assunto, daí que a parte
teórica é bastante grande e completa. A parte
prática mostra exemplos de questões e as
respectivas respostas sobre os assuntos de
dinheiro, irmãos, viagens, parentes, pais, filhos,
festas, cirurgias, parceiros, socios, perdas, morte,
aprendizagem, profissão, sonhos e grandes
limitações.
Uma das coisas que me conteve ao escrever
o livro foi o imenso peso de William Lilly. Eu
poderia ter seguido sua doutrina, mas me formei
em uma linha mais latinista e baseada em
Bonatti. Não que Lilly desconhecesse Bonatti,
mas ele tem uma postura muito pessoal em
diversos pontos.
Olhei as horárias apresentadas e percebi que
eu havia seguido uma linha interpretativa mais
baseada na astrologia árabe. E percebi que eu
também tinha muitas ideias pessoais quanto ao
que valia a pena ser considerado, ao que, em
minha experiência, tinha se revelado realmente
util.

Então optei por colocar minha experiência,
tendo sempre o cuidado de justificar a escolha, a
cada vez que discordava de um autor.
Foi um grande exercício, e como sempre,
escrevendo se aprende muito.

Adquira o livro no site: www.astrologiahumana.com
ou através do email : clelia.romano@gmail.com
clelia.romano@astrologiahumana.com
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Vettius Valens
A sede insaciável pelo
conhecimento astrológico
Por Paula Belluomini

E “O destino decretou para cada pessoa
o trabalho imutável dos acontecimentos,
envolvendo-o em muitas ocasiões para o
bem ou para o mal ... Duas deusas
autônomas, Esperança e Fortuna, as
assistentes do Destino, controlam a vida
do homem e o fazem suportar os
decretos do Destino por meio de sua
compulsão e decepção ... A Fortuna os
eleva apenas para derrubá-los e degrada
a outros apenas para elevá-los à glória ...
A esperança se move para todos os lados
em segredo, sorrindo como um bajulador,
e exibe muitas perspectivas atraentes que
não podem ser alcançadas. Ao enganar os
homens, ela controla a maioria deles ...
Aqueles ignorantes da arte do prenúncio
são levados e escravizados por essas
deusas. Eles suportam todos os golpes e
sofrem punições com prazer. Alguns
atingem parcialmente o que esperavam;
sua confiança começa a aumentar e eles
aguardam um resultado
permanentemente favorável – não
percebendo quão precários e
escorregadios são os acidentes da
Fortuna. Outros estão desapontados com
suas expectativas, não apenas uma vez,
mas sempre ... Mas aqueles que se
treinaram na arte do prenúncio e na
verdade mantêm suas mentes
desprendidas e livres da escravidão. Eles
desprezam a Fortuna, não persistem na
Esperança, não temem a morte e vivem
sem serem incomodados ... Eles são
alheios a todo prazer ou bajulação e
permanecem firmes como soldados do
Destino.”(1)

(1) Uma tradução desta passagem em G. Luck, Arcana Mundi 349-350. Semelhantes expressões de fé ao longo de V 9. Ver Bara, Anthologies 14ff. – Riley
“A Survey of Vettius Valens”
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Ao receber o convite de Nicole Zeghbi para
traduzir a obra de Vettius Valens a partir da
versão de Mark Riley me deparei com um
desafio, daqueles que te intrigam e assombram
tão fortemente que a única clareza que tinha era
de que se dissesse ‘sim’ ou ‘não’
invariavelmente teria motivo para
arrependimento. Enquanto que o ‘não’ me
livraria de incansáveis labirintos mentais
envoltos em técnicas e palavras, a favor do ‘sim’
havia o vislumbre de consequências fabulosas,
mesmo que falhas, para o enriquecimento do
conhecimento astrológico – para mim e outros
que partilham a mesma língua. Então disse ‘sim’
para esta aventura sobre a natureza das estrelas
e dos doze signos do Zodíaco.
A proposta é um experimento com
tradução livre e proposições enriquecedoras
sem asserções impostas. Já venho trabalhando
em um projeto de tradução de termos
astrológicos do período helenístico que aos
poucos se fará presente em minhas matérias.
Sugestões e a soma de forças são bem-vindas.
O objetivo é dar mais acesso a este vasto
compêndio de nove livros chamado
coletivamente de Antologia de Vettius Valens, ou
Anthologiae, como Riley se refere a obra. Este
trecho introdutório vem com a proposta de
aumentar acesso ao autor, exercícios para
facilitar a compreensão e estimular a prática.
Mais como uma dinâmica para o entendimento
do uso dos métodos que um trabalho que vise a
compreensão histórica, contextual ou filosófica
da obra.
Vettius Valens foi um astrólogo praticante
do período helenístico nascido a 8 de Fevereiro

de 120 d.C. em Antioquia, uma cidade erguida
na margem esquerda do rio Orontes,
atualmente é a moderna Antáquia na Turquia.
Crescido durante um período de efervescência
cultural ímpar com a mescla das culturas grega,
mesopotâmia e egípcia, sua perseguição em
busca do conhecimento oculto o levou ao Egito
atrás de mais estudos esotéricos. Sua obra, uma
série de textos instrutivos escrita em grego para
seus estudantes, é o mais longo e completo
sobrevivente texto sobre a prática astrológica da
época. Anthologiae traz mais de 100 horóscopos
(mapas astrológicos) como exemplos para
ilustrar seus métodos cujas datas variam entre
152 e 162 d.C. de acordo com o estudo feito por
Otto Neugebauer, historiador da ciência que
muito contribuiu com as primeiras traduções
das tábuas de argila mesopotâmias e textos
greco-helenístico publicadas a partir dos
meados do século XX até os anos 80.
Há outras traduções, superiores ou não tão
acadêmicas, e outras ainda melhores virão. Aqui
usaremos a tradução de Mark Riley diretamente
do Inglês para o Português e tentativas para
melhorá-la estão descartadas. Este trecho tem
descrições básicas e esclarecem até certo ponto
como a astrologia era concebida na época; assim
debates e comparações entre as várias
traduções são um convite para o estudo mais
aprofundado.
Nesta primeira parte uma viagem pelos
significados dos planetas e depois dos signos
com suas atribuições mais essenciais são
expostas de maneira clara e concisa.
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1. A Natureza das Estrelas
Numa natividade, o Sol que tudo vê, o fogo
da natureza e a luz intelectual, o órgão da
percepção mental, indica realeza, domínio,
intelecto, inteligência, beleza, movimento,
grandeza da fortuna, ordenança dos deuses,
julgamento, reputação pública, ação ,
autoridade sobre as massas, o pai, o mestre,
amizade, personagens nobres, honras que
consistem em quadros, estátuas e grinaldas,
altos sacerdócios, <governam> o país da
pessoa <e sobre> outros lugares. Das partes do
corpo, o Sol domina a cabeça; dos órgãos dos
sentidos, rege o olho direito; do tronco, domina
o coração; das faculdades espirituais (i.e.
perceptivas), os nervos. De materiais, rege o
ouro; de frutas, rege trigo e cevada. É do
séquito do dia, amarelado, amargo no paladar.
A Lua, iluminada pelo reflexo da luz do Sol
e possuindo uma luz emprestada, em uma
natividade indica a vida do homem, corpo, a
mãe, concepção, <beleza>, aparência, visão,
morar junto (casamento legítimo), criação,
irmão mais velho, cuidado da casa, a rainha, a
dona da casa, posses, fortuna, a cidade, a
assembléia do povo, ganhos, despesas, a casa,
jornada, viagens e perambulações (não fornece
caminhos retos por causa de Câncer) . A Lua
rege as partes do corpo da seguinte forma: o
olho esquerdo, o estômago, os seios, a
respiração, o baço, a dura-máter, a medula
(como resultado, causa síndromes encharcadas
/ úmidas). De materiais rege prata e vidro. É do
séquito noturno, verde na cor e salgado no
paladar. /2K/
Saturno faz aqueles que nasceram sob ele
mesquinhos, /2P/ malignos, preocupados, autodepreciativos, solitários, enganosos, secretos

em seus truques, estritos, abatidos, com um ar
hipócrita, esquálido, vestidos de preto,
importunos, tristonhos, miseráveis, com
inclinação náutica, operando negócios à beiramar. Saturno também provoca humilhações,
lentidão, desemprego, obstáculos nos negócios,
processos judiciais intermináveis, subversão de
negócios, segredos, aprisionamento, correntes,
pesares, acusações, lágrimas, luto, captura,
exposição de crianças. Saturno faz servos e
fazendeiros por causa de seu domínio sobre a
terra, e faz com que os homens sejam
arrendatários de propriedades, agricultores
fiscais e violentos em ação. Coloca em suas
mãos ótimos rankings e posições distintas,
supervisões, gerenciamento da propriedade dos
outros e a paternidade dos filhos dos outros. De
materiais rege chumbo, madeira e pedra. Dos
membros do corpo rege as pernas, os joelhos, os
tendões, a linfa, o catarro, a bexiga, os rins e
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os órgãos internos e ocultos. Saturno é indicativo
de lesões decorrentes de frio e umidade, como
hidropisia, neuralgia, gota, tosse, disenteria,
hérnia, espasmos. É indicativo dessas
síndromes: posse, homossexualidade e
depravação. Saturno faz solteiros e viúvas, lutos
e sem filhos. Causa mortes violentas por água,
estrangulamento, aprisionamento ou disenteria.
Também causa queda de rosto. É a estrela de
Nemesis; é do séquito do dia. É como a cor
castor e adstringente no paladar.
Júpiter indica gestação, geração, desejo,
amores, laços políticos, coleguismo, amizade
com grandes homens, prosperidade, salários,
grandes presentes, abundância de colheitas,
justiça, posições, posições de chefia, hierarquia,
autoridade sobre os templos, arbitragens,
trustes, heranças, fraternidade, companheirismo,
beneficência, posse segura de bens, alívio de
problemas, libertação de obrigações, liberdade,
depósitos em confiança, dinheiro, mordomias.
Das partes externas do corpo, rege as coxas e os
pés. (Consequentemente nos jogos Júpiter
governa corridas.) Das partes internas rege o
esperma, o útero, o fígado, as partes do lado
direito. De materiais rege estanho. É do séquito
do dia. Na cor é cinzenta beirando o branco e
doce no paladar.
Marte indica força, guerras, saques, gritos,
violência, prostituição, perda de propriedade,
banimento, exílio, alienação dos pais, /3P/
captura, morte de esposas, /3K/ abortos, casos
amorosos, casamentos, perda de bens, mentiras,
esperanças vãs, assalto a mão armada,
banditismo, saques, brigas entre amigos, raiva,
brigas, abuso verbal, ódios, ações judiciais.
Marte traz assassinatos violentos, cortes e
derramamento de sangue, ataques de febre,
ulceração, furúnculos, queimaduras, correntes,
tortura, masculinidade, juramentos falsos,

peregrinação, embaixadas em circunstâncias
difíceis, ações envolvendo fogo ou ferro,
artesanato, alvenaria. Além disso, Marte causa
comandos, campanhas e liderança, infantaria,
governança, caça, caça selvagem, quedas de
altura ou de animais, visão fraca, derrames. Das
partes do corpo Marte rege a cabeça, o assento,
os genitais; das partes internas rege o sangue, os
dutos de espermatozóides, a bílis, a eliminação
dos excrementos, as partes de trás, as costas e a
parte de baixo. Controla o duro e o abrupto. De
materiais rege ferro, a decoração das roupas (por
causa de Áries), bem como vinho e leguminosas
em vagem (feijões). É do séquito da noite,
vermelho na cor e ácido no paladar.
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Vênus é desejo e amor. Indica a mãe e
criação. Torna os sacerdócios, superintendências
escolares, altos ofícios com o direito de usar um
anel de ouro ou uma coroa, alegria, amizade,
companheirismo, aquisição de bens, compra de
ornamentos, acordos em termos favoráveis,
casamentos, trocas puras, belas vozes, gosto
pela música, canto doce, beleza, pintura, mistura
de cores tanto no bordado, tingimento ou feitura
de unguento. <Vênus faz> os inventores e
mestres destes ofícios, bem como artesãos ou
comerciantes, e os que trabalham em
esmeraldas, pedras preciosas e marfim. Dentro
de seus termos e graus no zodíaco, Vênus faz
com que os homens sejam fiadores de ouro,
trabalhadores do ouro, barbeiros e pessoas que
gostam de limpeza e brinquedos. Concede o
cargo de supervisor de pesos e medidas, os
padrões de pesos e medidas, mercados, fábricas,
doações e recebimentos de presentes, risos,
bom humor, ornamentação e caça em lugares
úmidos. Vênus dá benefícios das mulheres reais
ou das próprias, e traz um nível muito alto
quando opera em tais assuntos. Das partes do
corpo governa o pescoço, a face, os lábios, o
sentido do olfato, a parte da frente dos pés à
cabeça, as partes do intercurso; das partes
internas /4P/ domina os pulmões. É um receptor
de apoio de outros e de prazer. De materiais /4K/
rege as pedras preciosas e jóias extravagantes.
Das frutas rege a oliva. É do séquito da noite, de
cor branca, muito gorduroso no paladar.

Mercúrio indica educação, letras, disputa,
raciocínio, irmandade, interpretação,
embaixadas, número, contas, geometria,
mercados, juventude, jogos, roubo, associação,
comunicação, serviço, ganho, descobertas,
obediência, esporte, luta, declamação,
certificação, supervisão, pesagem e medição,
teste de cunhagem, audição, versatilidade. É o
doador de premeditação e inteligência, o senhor
dos irmãos e das crianças mais jovens, e o
criador de todo o mercado e bancos. Em seu
próprio caráter, faz construtores de templo,
modeladores, escultores, doutores, secretários,
assessores jurídicos, oradores, filósofos,
arquitetos, músicos, profetas, adivinhos,
agoureiro, intérpretes de sonhos, trançadores,
tecelões, clínicos sistemáticos, encarregados da
guerra e estratégia, e aqueles que realizam
qualquer trabalho sistemático e incomum em
contabilidade ou com raciocínio. Mercúrio faz
levantadores de peso e mímicos, aqueles que
ganham a vida com demonstrações de perícia,
engano, jogo ou dissimulação com as mãos.
Também governa aqueles intérpretes
habilidosos dos céus, aqueles que, usando
prazer ou ganhando charme, ganham fama por
suas incríveis façanhas – tudo por causa do
ganho. Os efeitos dessa estrela vão em muitas
direções, dependendo das mudanças do zodíaco
e das interações das estrelas, e produzem
resultados bastante variados: conhecimento
para alguns, venda para outros, serviço para
outros, comércio ou ensino para outros,
agricultura ou serviço no templo ou <emprego>
público para outros ainda. Para alguns, concede
autoridade, aluguéis, contratação de mão-deobra, performance rítmica, exposição de serviço
público, aquisição de assistentes pessoais ou o
direito de usar linho do templo, vestido com o
luxo apropriado a deuses ou governantes.
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Quanto ao resultado final – Mercúrio fará tudo
caprichoso no resultado e bastante perturbado.
Ainda mais, faz com que aqueles que têm essa
estrela em signos ou graus maléficos se tornem
ainda piores. Das partes do corpo ele governa as
mãos, os ombros, os dedos, as articulações, a
barriga, o sentido da audição, as artérias, /5P/ os
intestinos, a língua. Dos materiais ele rege /5K/ o
cobre e todas as moedas usadas na compra e
venda – pois o deus faz trocas. ... <É de cor azul,
acentuado no paladar.>
As estrelas benéficas que estão apropriada e
favoravelmente situadas trazem seus efeitos
apropriados de acordo com sua própria natureza
e a natureza de seu signo, com os aspectos e
conjunções de cada estrela sendo misturados. Se,
no entanto, estiverem desfavoravelmente
situadas, são indicativas de reversões. Da mesma
forma, mesmo as estrelas maléficas, quando
estão ativas em lugares apropriados em seu
próprio séquito, são doadoras do bem e
indicativas das maiores posições e sucessos;
quando estão inoperantes, trazem desastres e
acusações.
... Cada estrela é a regente de seu próprio
“elemento” no universo com referência à
simpatia ou antipatia <das estrelas> ou
influência mútua. Seus <aspectos> são
combinados de acordo com suas “aplicações” ou
“separações”, seus “aspectos superiores” ou
“bloqueios”, sua “participação”, sua “projeção
de raios” ou a “aproximação” de seus mestres. A
Lua torna-se a regente da previsão, o Sol, o
regente da luz; Saturno, o governante da
ignorância e da necessidade; Júpiter, o
governante de hierarquia, coroas e zelo. Marte se
torna o regente da ação e do esforço; Vênus, a
regente do amor, desejo e beleza; Mercúrio, o
regente da lei, da amizade e da confiança. Essas
estrelas têm seus próprios efeitos...

Agora que essas questões foram resolvidas, a
natureza dos doze signos deve ser mencionada.

2. A Natureza dos Doze Signos Zodiacais.
Áries é a casa de Marte, um signo masculino,
tropical, terroso, governante, fogoso, livre,
ascendente, semi-vocal, nobre, variável,
procuratorial, público, cívico, com poucos
descendentes, servil, o Meio do Céu do universo e
a causa de ofício, de dois tons (já que o Sol e a
Lua formam musgo branco). Também é
inesperado e eclíptico. Dependendo de seu
relacionamento com o seu regente, os homens
nascidos sob este signo serão brilhantes,
distintos, autoritários, justos, duros com os
ofensores, livres, governantes, ousados no
pensamento, arrogantes, grandiosos, inquietos,
instáveis, inflados, intimidantes /6K/ mudando
rapidamente, abastados. Quando os seus
regentes estão favoravelmente situados e têm
aspectos benéficos, nascem reis e homens
poderosos, que têm a palavra sobre a vida e a
morte.
/6P/ Áries é por natureza aguado, com trovão e
granizo. Desde o primeiro grau até o equinócio, é
tempestuoso, cheio de granizo, ventoso,
destrutivo. Os graus medianos até 15° são amenos
<e frutíferos; os graus seguintes são quentes e
causam pragas> de animais. Este signo tem 19
estrelas brilhantes. No cinturão estão 14 estrelas
brilhantes, 27 esmaecidas, 28 um pouco brilhantes
e 48 fracas. As constelações que surgem ao
mesmo tempo que Áries são (no norte) a primeira
parte de Perseus, e as partes traseira e esquerda
de Auriga, e (no sul) a barbatana e cauda de
Cetus. Quando Áries está subindo, os pés de
Bootes (no norte) e as partes traseiras de Lupus
(no sul) estão se pondo.
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As seguintes zonas estão sujeitas a Áries: às
partes da frente, Babilônia; para a cabeça,
Elymais; para o lado direito, Persis; para a
esquerda, a Palestina e as áreas vizinhas; até a
virada de sua cabeça, Babilônia; ao seu peito, a
Armênia; aos seus ombros, Thrace; ao seu
ventre, Capadócia, Susa, Mar Vermelho e Mar
Morto; para as suas partes traseiras, o Egito e o
Oceano Índico.
Touro é feminino, sólido, deitado no trópico
da primavera do sol, cheio de ossos, com alguns
membros faltando, levantando-se para trás, se
endireitando. Este signo está na maior parte do
tempo no céu invisível. É calmo. De seu primeiro
grau a 6° (a seção das Pleiades) é inútil, mesmo
destrutivo, produtor de doenças, trovejante,
causa terremotos e relâmpagos. Os próximos
dois graus são de fogo e fumaça. A parte direita
(em direção a Auriga) é temperada e fria. As
partes esquerdas são inúteis e mutáveis, às vezes
esfriando, outras vezes aquecendo. A cabeça (a
23°) está em uma atmosfera temperada, mas
causa doença e morte para coisas vivas. O resto
é destrutivo, sem valor, cheio de doenças.
Tem 27 estrelas. /7K/ As constelações que
surgem com ela são (no norte) a retaguarda de
Auriga e (no sul) a retaguarda de Cetus e a
primeira seção de Eridanus. Vênus, a Lua, Ceres,
<Vesta,> Marte e Mercúrio. As constelações que
se formam <quando Touro está subindo> são
(no norte) Bootes até o cinturão e a perna de
Ophiouchus até os joelhos. No sul, Orion se
ergue com Touro; ele está preso na cintura,
estende sua espada em sua mão direita, /7P/ e
segura na sua mão esquerda o chamado
caduceus.
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Este signo é produtor de ordem, terroso, rústico,
relacionado à agricultura, um liberto, tendendo
para baixo, com poucos descendentes, semivocal e mudo, nobre, invariável, enérgico,
inacabado, indicativo de propriedades e posses.
A eclíptica fica ao norte, subindo alinhado com o
ponto mais alto de <Touro>. Homens nascidos
sob este signo são nobres, enérgicos, laboriosos,
bons em manter as coisas, amantes do prazer,
amantes da música, generosos. Alguns são
trabalhadores, propagadores, plantadores. Se os
benéficos se inclinam para este lugar ou se o seu
regente está favoravelmente situado, os homens
se tornam sacerdotes e superintendentes
escolares, bem como aqueles julgados dignos de
coroas e de púrpura, de monumentos e
estátuas; também supervisores de templos e
indivíduos ilustres e brilhantes.
As seguintes zonas estão sujeitas a Touro: a sua
cabeça, Media e as áreas adjacentes; <ao seu
peito, Babilônia; para o lado direito em direção a
Auriga, Scythia;> às Pleiades, Chipre; para o
lado esquerdo, Arábia e os arredores; aos seus
ombros, Persis e as montanhas do Cáucaso;
para a sua porção truncada, <Sarmatia>; para o
seu lombo, a África; ao seu torso, Elymais; aos
seus chifres, Cartago; às suas partes médias,
Armênia, Índia, Alemanha.
Gêmeos é masculino, bi-corpóreo,
articulado, a casa de Mercúrio, tendendo para
cima, celestial, feminilizante, liberto, estéril,
público. Sob ele nascem estudiosos, aqueles que
trabalham em educação e letras, poetas,
amantes da música, declamadores,
administradores, aqueles que recebem trustes;
também tradutores, comerciantes, juízes do
bem e do mal, pessoas sensatas, praticantes de
artes curiosas e buscadores de tradições
místicas. Em geral, onde quer que esteja o seu

regente geralmente produz de acordo com sua
própria natureza, seja bom ou ruim, maior ou
menor, produz em cada um dos signos de
acordo com a configuração operativa ou
inoperante /8K/ do seu regente. (Eu menciono
isso para que não pareça estar constantemente
escrevendo a mesma coisa).
Este signo é calmo, seus primeiros 3° são inúteis
e destrutivos; de 3° a 7° é bem-irrigado; bom
tempo de 7° a 15°. As partes do sul são bemirrigadas. Os últimos graus são uma combinação
de traços. Tem 21 estrelas. Está em direção ao
vento oeste. De acordo com a Sphaerica, /8P/ a
cauda do Cetus está tocando Gêmeos em um de
seus pontos do sul; também em seu ponto
meridional, na linha devida ao sul, está Satyr <=
Órion> tocando-o com seu porrete, e se eleva
depois da parte norte de Satyr, onde está a
lança. Lyra fica ao sul; encontra-se na linha
devida ao sul, estando a meio caminho entre o
norte e o sul. Sob os pés de Gêmeos na linha do
sul (no hemisfério visível para nós) está o
chamado Canis na frente de seu pé direito;
Canis é cortado por uma linha que vai do pólo
sul através da cabeça de Gêmeos direto até o
pólo norte. Gêmeos se eleva com o resto de
Eridanus e Orion no sul. Os deuses Apollo,
Hercules, Vulcano, Juno e Saturno estão
associados a ele. Ao norte, Bootes, Ophiouchus
(exceto a cabeça) e metade do conjunto da
Corona <quando Gêmeos se eleva>. As
seguintes zonas estão sujeitas a Gêmeos: à
parte da frente, Índia e as áreas adjacentes e
Celtica; para o peito, Cilicia, Galacia, Thrace e
Boeocia; para as partes do meio, Egito, Líbia,
Roma, Arábia, Síria.
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Câncer é calmo. As partes são as seguintes:
sob as duas estrelas iniciais até o sudeste, é
inútil, destrutivo, sufocante, produtor de
terremotos. Daquele ponto até 10° faz o ar
úmido e quente, tendo chuvas fortes e trovoadas
constantes. As partes da direita são inúteis e
destrutivas. Para o norte, Hare, a parte da frente
de Canis Major e Procyon surgem com Câncer.
Tem 4 estrelas. Marte, Mercúrio, Júpiter,
<Netuno>, Vênus. Ao norte, a cabeça de Bootes
se põe à medida que Câncer se ergue, assim
como Hercules, Aquila e metade da Corona.
É a casa da Lua, feminino, solsticial, ascendente
ao universo, servil, tendendo para baixo, mudo,
aquoso, nobre, /9K/ variável, público, popular,
cívico, prolífico, anfíbio. Os homens nascidos
sob este signo são ambiciosos, populares, em
constante mudança, teatrais, exultante,
facilmente rebaixado, amantes do prazer,
oferecem festas, públicos. Instáveis da mente,
dizem uma coisa mas pensam outra, e ao não se
apegarem a uma atividade ou (no máximo) duas,
tornam-se errantes e viajantes.
As seguintes zonas estão sujeitas a Câncer: à
frente, Bactria; /9P/ para a esquerda, Zakynthus
e Acarnania; para trás, Etiópia e Schina; sob a
cabeça estão o Golfo da Crimeia e as tribos que
o cercam, o Mar Vermelho, o Mar Cáspio, o
Hellespont, o Mar da Líbia, a Bretanha e Thule.
Sob os pés estão a Armenia, Cappadocia,
Rhodes, Kos. Sob a ponta de Câncer (i.e. na
boca) estão Troglodytia, <Lydia>, Ionia e o
Hellespont.

Leão é masculino, a casa do Sol, livre,
fogoso, temperado, intelectual, régio, estável,
nobre, tendendo para cima, variável, sólido,
governante, cívico, imperioso, irascível. Os
homens nascidos sob este signo são distintos,
nobres, firmes, justos, inimigos do mal,
independentes, inimigos da lisonja,
beneficentes, inflados com seus pensamentos
elevados. Se o seu regente estiver em um ângulo
ou em aspecto com benéficos, então pessoas
brilhantes, gloriosas nascerão, tiranos e reis.
Leão é quente: a estrela brilhante em seu peito
<Regulus> é fogosa e sufocante. As partes são
como segue: a 20° é sufocante, causando
doenças de animais nas zonas e lugares a ele
submetidos. O lado direito é móvel, fogoso; a
parte sul está molhada; as partes inferiores são
destrutivas para todos os propósitos; o meio e a
esquerda são temperados.
Leão tem ... estrelas. Segundo a Sphaerica, no
norte o braço esquerdo de Bootes se eleva com
Leão; no sul a proa de Argo, o resto de Canis, e
Hydra, cuja cauda se estende até as garras de
Escorpião <= Libra> e sua cabeça até as garras
de Câncer até a Crater. Acima de Leão está o
Urso Menor, e na mesma linha está a cabeça de
Draco, /10K/ a qual Ophiouchus toca. No norte
estão o Delphin, Lyra, Zeugma, Cygnus (exceto
pela estrela brilhante em sua cauda) e a cabeça
de Pegasus.
As seguintes zonas estão sujeitas a Leão: à
cabeça, Gália e as áreas adjacentes; para as
partes dianteiras, Bithynia; para o lado direito,
Macedonia e as áreas vizinhas; para o lado
esquerdo, Propontus; para os pés, Galacia; para
a barriga, Gália; para os ombros, Thrace; para os
flancos, Phoenicia, o Adriático e Líbia; para as
partes do meio, Phrygia e Siria; para a cauda,
Pessinus.
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/10P/ Virgem é a casa de Mercúrio,
feminino, alado, antropomórfico, luxuoso, altivo
como a figura da Justiça, bicorpóreo, estéril,
liberto, sem descendentes, tendendo para baixo,
terrenos, comum, semi-vocal ou mudo,
preocupado com o corpo, incompleto, variável,
trabalhador, de natureza dupla. Homens
nascidos sob este signo são nobres, modestos,
religiosos, sobrecarregados com cuidado,
levando uma vida bastante variada,
administradores de bens de outros, confiáveis,
bons mordomos, secretários, contadores, atores,
praticantes de artes curiosas e buscadores de
conhecimento místico, gastadores em seus
primeiros anos, mas próspero mais tarde na
vida…(1)
Libra é a casa de Vênus, masculino,
equinocial, antropomórfico, tendendo para cima,
arejado, feminilizante, vocal, nobre, variável, um
diminuidor de propriedades, o Baixo Meio do
Céu do universo, público, eclíptico, o supervisor
de cultivos, vinhedos, olivais, aromáticos,
herdades, medidas e artesãos. Os homens
nascidos sob este signo são nobres e justos, mas
mal-intencionados, cobiçosos de bens alheios,
com fortuna média, perdendo suas posses
originais e caindo em vicissitudes, vivendo por

altos e baixos em relação a fortuna, sendo
responsáveis por medidas, postos de trabalho e
fornecimento de grãos…(2)
Escorpião é a casa de Marte, feminino,
sólido, chuvoso, fecundo, destrutivo, tendendo
para baixo, mudo, servil, imutável, a causa dos
fedores, um destruidor da propriedade,
eclíptico, tendo muitos pés. Homens nascidos
sob este signo são enganadores, básicos,
ladrões, assassinos, traidores, incorrigíveis,
destruidores de propriedade, coniventes,
ladrões, /11K/ perjuros, avarentos da
propriedade alheia, cúmplices de assassinato,
envenenamentos e outros crimes, inimigos da
sua própria família…(3)
Sagitário é a casa de Júpiter, masculino,
ardente, tendendo para cima, vocal, úmido por
causa da constelação Argo, nobre, alado,
variável, bicorpóreo, de natureza dupla,
misterioso, com poucos descendentes, meiofinalizado <= sem filhos?>, governador, régio.
Os homens nascidos sob este signo são nobres,
justos, de grande coração, juízes, generosos,
amam seus irmãos e amigos. Eles perdem muito
de suas posses originais, mas ganham de volta.
Eles são superiores aos seus inimigos, buscam
uma reputação nobre, são benfeitores,
proeminentes e agem misteriosamente…(4)

1 <Um suplemento posterior de Ms Laurentianus 86.18> Como um todo, Virgem está encharcado e tempestuoso. Por partes é como segue: seu primeiro
decanato é quente e destrutivo, o segundo temperado, o terceiro chuvoso. Suas partes do norte são ventosas, o sul é temperado. As seguintes regiões
estão sujeitas a ele: Mesopotâmia, Babilônia, Grécia, Acaia, Creta, Cíclades, Peloponeso, Arcádia, Cirene, Doris, Sicília, Persis. Das partes do corpo, rege
a barriga e todas as partes internas e ocultas.
2 <Um suplemento posterior de Ms Laurentianus 86.18> Como mencionado, como um todo, o Libra é trópico e mutável. Por parte é como segue: seu
primeiro e segundo decans são temperados, o terceiro chuvoso. Suas partes do norte são ventosas, para o sul úmido/seco texto? e tomado por doenças.
As seguintes regiões estão sujeitas a ele: Bactria, China, a área Cáspia, Thebais, o Oasis, Troglodytia, Itália, Líbia, Arábia, Egito, Etiópia, Cartago, Smyrna,
as montanhas Taurus, Cilicia, Sinope texto?. Das partes do corpo, rege os quadris e a parte inferior das nádegas, a virilha e os intestinos, as partes
posteriores e a nádega.
3 <Um suplemento posterior de Ms Laurentianus 86.18> Como um todo, Escorpião é tempestuoso e ardente. Por parte é como segue: seu primeiro
decanato é nublado, o segundo temperado, o terceiro indicativo de terremotos. Suas partes do norte estão queimando quentes, para o sul úmido/seco
texto? As seguintes regiões estão sujeitas a ele: Metagonitis, Mauretania, Gaetulia, Siria, Commagene, Capadocia, Italia, Carthago, Libia, Ammon, Sicilia,
Espanha, Roma. Das partes do corpo, rege as partes não mencionáveis e a parte inferior das nádegas, a virilha e o assento. Por causa de seu ferrão,
causa cegueira, escurecimento da visão, ataques de pedra, estrangúria, rupturas e hérnias estranguladas, vícios não mencionáveis e promiscuidade,
fístulas, cânceres e hemorragias.
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Capricórnio é a casa de Saturno,
feminino, trópico, terroso, destrutivo, estéril,
tendendo para baixo, arrepiante, mudo, servil, a
causa de problemas, brutal, oculto, misterioso,
de natureza dupla, úmido, meio-finalizado <=
sem filhos> um corcunda, coxo, o Descendente
do universo, indicativo de infelicidade e labuta,
um escultor, um fazendeiro. /11P/ Homens
nascidos sob este signo são maus, deformados.
Eles fingem bondade e sinceridade. Eles são
trabalhosos, sobrecarregados de cuidados,
insones, gostam de piadas, conspiradores de
grandes feitos, propensos a cometer erros
infelizes, inconstantes, criminosos, mentirosos,
sempre criticando, vergonhosos.
Capricórnio é temperado dos dois lados. Por
partes é como se segue: as primeiras partes são
destrutivas, a segunda úmida, tempestuosa,
variável; as partes do meio são fogosas; a última
destrutiva. Tem ... estrelas. De acordo com a
Sphaerica, Casseiopeia e a parte direita de
Pegasus sobem com ele no norte. No sul, a parte
traseira de Centaurus e as pernas de Hydra (até
a Crater) se põem <enquanto Capricórnio está
subindo>. Estes são os deuses: Venus, a Lua,
Ceres, Mercúrio. No norte não há nada.
As seguintes zonas estão sujeitas a Capricórnio,
todas elas a oeste e sul: aos flancos, ao mar
Egeu, aos habitantes de sua costa e a Corinto; à
sua cintura, Sicyon; às suas costas, o
Mediterraneo; para a sua cauda, Espanha; à sua
cabeça, o mar Tyrrhenio; ao seu ventre, midEgito, Síria <e Caria>.

Aquário é o signo celeste que é masculino,
sólido, antropomórfico, um tanto úmido,
solteiro. É mudo, bastante frio, /12K/ livre,
tendendo para cima, feminilizante, imutável,
básico, com poucos descendentes, causa de
problemas decorrentes do treinamento
esportivo, carrega cargas ou trabalha em
materiais duros, um artesão, público. Homens
nascidos sob este signo são maliciosos, inimigos
de suas próprias famílias, incorrigíveis,
voluntariosos, enganosos, enganadores,
escondem tudo, misantrópicos, sem deus,
acusadores, traidores de reputação e verdade,
invejosos, mesquinhos, ocasionalmente
generosos (por causa <deste signo> do fluxo de
água), incontrolável.
Como um todo este signo é molhado. Por parte,
é como segue: as primeiras partes estão
molhadas, as partes superiores são fogosas, as
inferiores são sem valor e inúteis. Tem ...
estrelas. De acordo com a Sphaerica, as partes
direitas de Andromeda se erguem no norte com
Aquário, assim como o resto de Pegasus; no sul,
ao sul dos <dois> Peixes, exceto a cabeça. Juno,
Hercules, Vulcan, Saturno. /12P/ No norte nada
se põe. No sul, o resto de Centaurus e de Hydra
(até Corvus) se põe quando Aquário se ergue.
Este signo está em direção ao vento oeste. Além
disso, ele está voltado para a zona do Egito e as
cidades vizinhas, ou seja, das partes do sul do
Egito até Pselchos, Dodecaschoinos e
Sykaminos; das suas partes ocidentais ao oasis
de Ammon e as cidades circundantes; da sua

4 <Um suplemento posterior de Ms Laurentianus 86.18> Como um todo, é ventoso. Por parte, é como segue: seu primeiro decanato é bastante úmido, o
segundo temperado, o terceiro fogoso. Suas partes do norte são ventosas, o sul úmido e variável. As seguintes regiões estão sujeitas a ele: Etruria, Gália,
Espanha, Arábia Felix, Cilicia, Creta, Sicilia, Galia, Italia, Espanha, Chipre, Mar Vermelho, Casperia e as nações ao longo do Eufrates, Mesopotâmia, Cartago,
o mar da Líbia , o Adriático, o Atlântico, o Triballi, Bactria, o Egito e os lugares próximos. É masculino e outono. Das partes do corpo, rege as coxas e virilha.
Por causa de sua ponta, geralmente causa nascimentos com membros extras, calvície, epilepsia, problemas nos olhos ou cegueira. Ela sempre causa perigo
aos animais, perda de membros ou perigos vindos de feras selvagens.
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parte oriental ao Mar Vermelho que toca o Egito;
e de suas partes do norte para Sebennytos e a
boca Heracleotic do Nilo.
Segundo a Sphaerica, Eridanus e o Grande
Peixes ficam ao lado de Aquarius no sul, tocando
a cauda de Capricornio. No norte, ao redor do
pólo norte, está o chamado Cygnus, acima do
qual está Sagitta, onde o Urso (chamado
Cynosura) olha para o norte. As seguintes zonas
estão sujeitas a Aquário: às partes da frente,
Síria; para o meio, o Euphrates e o Tigris, o
Egito, a Líbia, os rios egípcios interconectados e
o Indus. Sob o meio do Jarro de Água estão os
Tanais e o resto dos rios que fluem dos
Hyperboreans para o norte e oeste. /13K/

Peixes é o signo celestial que é feminino,
úmido, bastante molhado, bicorpóreo, com
muitos descendentes, musgoso, escamado,
corpulento, corcunda, leproso, de duas formas,
mudo, móvel, com pele áspera, em conflito
consigo mesmo porque um Peixe é norte, o
outro sul. É úmido, tendendo para baixo, servil,
variável, com muitos filhos, bicorpóreo, sociável
/ lascivo, com alguns membros faltando, a causa
da itinerância, variado. Homens nascidos sob
este signo são instáveis, não confiáveis,
mudando de má fortuna para boa, sexy,
enganador, desavergonhado, prolífico, popular.
Como um todo, Pisces é fresco e ventilado. Por
partes é como segue: as primeiras partes são
temperadas, o meio úmido, o último destrutivo e
sem valor. Tem ... estrelas. No norte, o resto de
Andromeda se eleva com Peixes, assim como o
resto de Perseu – as partes à direita – e
Triangulum em Áries. No sul a cabeça do Peixe
do Sul sobe. Netuno, /13P/ Marte, Mercúrio,
Vênus, Júpiter. No sul, Ara e o restante da Hydra
se põem, <quando Peixes está subindo>; no
norte, nada.
Peixes fica em direção ao vento norte. Também
fica na direção da zona do Mar Vermelho, não
tendo poucas ilhas sob seu controle, acima das
quais se encontram a Índia e o chamado Oceano
Índico. Em suas partes orientais, Peixes toca a
Pártia, a terra das Índias e o Oceano Oriental;
em suas partes do norte, Scythia. Em suas partes
ocidentais lava com suas ondas Myosormos,
Orthosormos, e as cidades circundantes.
De acordo com a Sphaerica, Aquila, cortada pelo
pólo norte, e parte de Sagitta fica ao norte de
Peixes, não muito longe do pólo norte. O assim
chamado Pegasus está dentro do pólo ártico. (O
Círculo Ártico, situado no meio do universo,
distingue-se das outras divisões do céu.
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parte do mundo natural dos observadores das
estrelas na terra. A ascensão dos signos, ao
mesmo tempo que outros descendiam e a forma
como é colocado parece haver inspirado as
características de cada um deles.
Assim como as características “climáticas”
como seco, úmido, molhado, encharcado,
tempestuoso, cheio de granizo, etc, parecem
estar relacionados ao seu local no pano de fundo
celestial estelar. E fariam parte do julgamento do
temperamento também se para o lado direito,
acima, ou abaixo, e assim como a zona além da
soma de outros fatores como declinação.
As descrições já contam com as palavras
“simpatia ou antipatia <das estrelas> ou
influência mútua”, como numa referência ao
conceito de recepção uma vez que seus
resultados estariam atrelados a estas interações
com seus “mestres”, no caso, regentes.
Esta introdução já traz uma riqueza enorme
de estudos que se bem absorvidos podem gerar
um entendimento diferenciado das
características dos planetas e dos signos, dando
um bom momento para meditação.

Ele contém o Grande Urso (chamado Cynosura)
que se estende do norte para o leste, e do sul o
outro Urso, chamado de Menor, /14K/ que sobe
à meia-noite, e que o chamado Guardador de
Urso <Bootes> controla, tendo uma rédea em
ambos os Ursos. Ele é invisível dependendo da
elevação dos dois ursos. Um olha norte, o outro
sul.)
As seguintes zonas estão sujeitas a Peixes: à
frente, o Euphrates e ao Tigris; para o meio, a
Siria e o Mar Vermelho, a India, o mid-Persis e as
terras vizinhas; para a cauda, o Mar da Arabia, o
Mar Vermelho e o rio Borysthenes; para o
cruzamento do Peixe do Norte, Thrace; àquela
do Peixe do Sul, Asia, Sardinia.

A descrição das características dos signos e
as zonas a que a eles pertenciam se faz evidente
a interrelação da visão cósmica sob a
perspectiva humana, que antigamente fazia
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COSMOLOGIA TRADICIONAL E
MECÂNICA CELESTE

O Tratado da Esfera - Por Marcos Monteiro
Nicole Zeghbi

O astrólogo Marcos Monteiro, autor do
livro “Introdução à Astrologia Ocidental” e
tradutor da obra “Manual de Astrologia
Horária” de John Frawley, foi recentemente
convidado pela Editora Concreta para escrever a
apresentação e as notas da edição bilíngue do
“Tratado da Esfera – Cosmologia Tradicional e
Mecânica Celeste”, de João de Sacrobosco.

Na obra escrita em meados de 1200, o
autor – do qual pouco se sabe – aborda os
conceitos básicos da mecânica celeste vigentes
naquela época. A apresentação e as notas,
quase tão extensas quanto o livro,
contextualizam a obra e, entre referências
históricas e detalhes técnicos, Marcos Monteiro
insere informações que são no mínimo curiosas.
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Para “ambientar” os leitores, acho que seria
interessante que desse uma ideia geral do livro,
quais são e até onde chegam os assuntos
abordados.
O “Tratado da Esfera” foi pensado para os
alunos de Sacrobosco. Eles eram jovens, sem
muita educação formal: eles vinham para a
universidade com noções básicas de latim e
matemática, e entravam primeiro na Faculdade
de Artes, que preparava os alunos para os
cursos realmente superiores (teologia, direito
canônico e medicina). Quando chegavam no
Quadrivium – aritmética, geometria, música e
astronomia/astrologia – ele já tinham passado
pelo Trivium – gramática, retórica, lógica –,
então não eram completamente despreparados,
mas ele dava aula para principiantes.
Ele não tem, portanto, nenhuma
matemática complicada, nem pressupõe
nenhum conhecimento especializado do leitor.

No livro, Sacrobosco apresenta a definição
matemática de esfera; demonstra (novamente,
de forma bem simples) que a esfera terrestre
(composta de terra e água) é redonda, é o
centro do Cosmos, e é imóvel; dá uma
estimativa de seu tamanho; apresenta a Esfera
Celeste, seus céus (incluindo uma descrição
breve dos planetas), seus grandes círculos e
suas divisões, como os signos surgem e se põem
no céu; fala dos círculos terrestres (o Equador,
os trópicos e os círculos polares) e descreve
brevemente a divisão mais comum do mundo
conhecido à época, os sete climas. Por último,
ele fala dos eclipses e dos movimentos dos
planetas (dá a explicação, então corrente, para o
fenômeno da retrogradação).
A tradução ao português, de D. Pedro
Nunes, tinha a intenção de ser usada por
marinheiros. Suas notas, em consequência,
também não são em geral complicadas.
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D. Pedro, além de traduzir o texto e anotálo, apresenta um capítulo sobre a parte
matemática da divisão dos sete climas. Neste
pequeno capítulo, dá mostras de sua intenção
náutica e de seu gênio matemático: ele também
descreve um instrumento náutico novo para se
determinar o azimute do Sol, além de
demonstrar como se encontra, a) a partir de um
ângulo agudo e do lado oposto ao ângulo, os
outros dois lados em um triângulo reto sobre
uma esfera, b) como encontrar um ângulo
agudo num triângulo de mesmo tipo sabendose o lado oposto a ele e o lado oposto ao ângulo
reto, e c) sabendo-se o lado oposto ao ângulo
reto e o ângulo agudo, os outros dois lados.
Minhas notas servem para deixar o leitor
dos nossos dias mais à vontade com o linguajar
da época e para esclarecer pontos que
poderiam ser simples para D. Pedro, ou para
Sacrobosco, mas não são tão simples para nós.
Esses conhecimentos eram fundamento, como
se fosse um ensino médio obrigatório, para os
alunos antes que iniciassem os estudos
superiores. Quais eram as disciplinas de base e
o que se considerava como conhecimento
“superior”? Conte um pouco de como
funcionavam as coisas naquela época nesse
sentido.
Como eu disse, a função primária das
universidades (instituições religiosas para
religiosos) era formar médicos, bacharéis
em direito canônico, ou teólogos. Só que antes
de ingressar nestes cursos, os alunos tinham que
aprender a pensar direito.
Eles tinham que passar pela Faculdade de Artes,
que ensinava a ler, escrever e pensar de forma
clara (o Trivium: gramática, retórica, lógica), e a
observar o mundo de forma “científica” (o
Quadrivium: aritmética, música, geometria e
astronomia/astrologia).
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Estas artes – chamadas “liberais” – eram a
porta de entrada do ensino superior.
Acho que os leitores vão perceber que, sendo
sete, elas poderiam ser associadas aos sete
planetas tradicionais da astrologia. E foram:
A gramática era associada à Lua, a lógica a
Mercúrio, a retórica a Vênus, a aritmética ao Sol,
a música a Marte, a geometria a Júpiter e a
astrologia a Saturno.
Você chama atenção para o fato de um tratado
medieval, que cita autores ainda mais antigos, já
considerar o mundo como uma esfera. A história
que nos contaram na escola sobre a grande
viagem de Cristóvão Colombo não é ou, pelo
menos, não era essa. Explica pra gente.
Mais uma lenda boba. Cristóvão Colombo
não poderia “demonstrar que a terra não era
plana”, porque ele não a circunavegou.
Além disso, ninguém duvidava de que a terra
fosse esférica desde os gregos. Colombo viajou
com tabelas derivadas de astrólogos e
astrônomos árabes, influenciados por Ptolomeu,
que viveu no 2º século depois de Cristo, e que
compilou conhecimentos mais antigos que ele.
Ele levava também uma cópia do Imago Mundi,
do padre Pierre D’Ailly, que citava, em favor da
esfericidade da Terra, Aristóteles, que viveu
quase quatrocentos anos antes de Cristo.

Esta história vem de uma biografia dele
escrita em 1828 por um sujeito chamado
Washington Irving. Irving era um escritor norteamericano, suas biografias misturavam ficção e
realidade; embora ele tenha feito uma pesquisa
minuciosa da vida de Colombo, sua biografia é
meio realidade, meio romance.

esfera”, que são os signos, e dividi-la do ponto
de vista do observador terrestre, que são as
casas) são muito importantes. Ajudam a
entender o papel que cada coisa tem no teatro
simbólico astrológico, ajudam a organizar o
próprio conhecimento, ajudam até a memorizar
melhor cada coisa.

Você é escritor, está acostumado com os
percalços do ofício, com que tipos de
dificuldades se deparou durante esse trabalho
especificamente? Considera que escrever as
notas tenha sido mais complicado que a escrita
do seu livro?

O que você não poderia deixar de dizer sobre
esse trabalho e sobre o livro.

Haha, obrigado, mas eu não me considero
um escritor. Sou um astrólogo que gosta de ver
as pessoas – tanto as que se interessam por
astrologia quanto as que detestam – saberem do
que estão falando. Minha intenção é sempre
tentar explicar a astrologia.
Olha, de certa forma, sim, porque quando
escrevi meu livro, eu já tinha o material em
grande medida pronto e as pesquisas feitas; ele
surgiu de lições de um curso de introdução ao
simbolismo astrológico.
O livro – além do português do século XVI,
que é delicioso, mas prega peças às vezes – exige
um conhecimento simples de matemática,
principalmente geometria esférica. Não é nada
muito elaborado, mas eu tive que pesquisar para
não escrever bobagem; e ele menciona obras e
personagens antigos, que também me deram
algum trabalho.
Mas é sempre bom aprender enquanto
trabalha. E eu mudei minha concepção do
aprendizado de astrologia; estas noções básicas
(a esfera celeste, seus movimentos aparentes, os
círculos mais importantes, a diferença entre
dividir a esfera “do ponto de vista da própria

O texto original do Sacrobosco foi um dos
livros técnicos mais editados e traduzidos de
todos os tempos; durante séculos, quem
quisesse aprender o básico da mecânica celeste
teria que começar por ele, e há muitos motivos
para isto ser desta forma: ele é conciso, bem
organizado, bem amarrado, fácil de entender.
A tradução de D. Pedro Nunes, além de ser
gostosa de ler, e ser feita por uma das
personagens mais importantes da história
portuguesa – da nossa história – é importante
para ver a mudança de “visão do mundo”.
Sacrobosco queria ensinar como o céu
funcionava; D. Pedro, como podemos nos
orientar na terra e no mar a partir dele.
Além disso, para quem não se interessa
nem por história, nem por astrologia, ela tem
uma importância literária grande. Camões com
certeza leu a “Esfera” na tradução de D. Pedro;
várias passagens d’Os Lusíadas ficam mais
fáceis de entender depois que se percebe isto.
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Como e de onde surgiu a ideia dessa publicação
e há perspectivas de outras publicações do
gênero?
O texto original do Sacrobosco foi um dos
livros técnicos mais editados e traduzidos de
todos os tempos; durante séculos, quem
quisesse aprender o básico da mecânica celeste
teria que começar por ele, e há muitos motivos
para isto ser desta forma: ele é conciso, bem
organizado, bem amarrado, fácil de entender.
A tradução de D. Pedro Nunes, além de ser
gostosa de ler, e ser feita por uma das
personagens mais importantes da história
portuguesa – da nossa história – é importante
para ver a mudança de “visão do mundo”.
Sacrobosco queria ensinar como o céu
funcionava; D. Pedro, como podemos nos
orientar na terra e no mar a partir dele.
Além disso, para quem não se interessa
nem por história, nem por astrologia, ela tem
uma importância literária grande. Camões com
certeza leu a “Esfera” na tradução de D. Pedro;
várias passagens d’Os Lusíadas ficam mais fáceis
de entender depois que se percebe isto.
O Renan Martins dos Santos – o editor e
dono da Editora Concreta – tem ideia de lançar

outros livros sobre as artes liberais, é um projeto
antigo. A “Biblioteca de Artes Liberais” não
termina aí.
Especificamente sobre astrologia, ele
publicou minha tradução comentada do
primeiro volume do “Astrologia Cristã”, do
William Lilly; estamos programando a
publicação do segundo e do terceiro volumes; o
segundo sai, se Deus quiser, ainda neste ano.

Adqurida o livro no site: http://livrariaconcreta.com.br
R$ 35,00 Versão impressa / R$ 20,00 reais ebook.
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EL CONCEPTO DE
MELANCOLÍA EN
MARSILIO FICINO
Por Andrea María Noel Paul
Argentina

Introdución
Generalmente se consideró la melancolía
como un estado que desencadena los más
profundos pensamientos y hace del sujeto un
sujeto extraño de la vida, que, enajenado de ella,
pierde su disfrute. Giorgio Agamben sostenía
que “La melancolía, o bilis negra, es aquella
cuyo desorden puede producir las
consecuencias más nefastas” (1) y, en ese
sentido, fue asociada siempre a los aspectos
más oscuros de la naturaleza. Lo cierto es que, la
melancolía como un temperamento asimilado a
la tristeza o pesadumbre ha generado en la
historia de la filosofía diversos interrogantes que
convergen en un mismo problema: ¿Es en el
sujeto melancólico donde la capacidad creadora
alcanza su máxima expresión?
Si prestamos atención a su significado
etimológico, del griego µέλας "negro" y χολή
"bilis", comprobamos que se trata de un estado
cuya desmesura nos dirige a lo amargo y oscuro
que la naturaleza de la melancolía tiende a
perpetuar. Esto se representa muy bien en las
artes visuales cuando los atributos de un
personaje en la obra artística responden a un
semblante triste, o a una mirada perdida y
pensante: características que se corresponden
con el ser melancólico. Tal es el ejemplo
iconográfico por antonomasia: el grabado de
Durero de 1514, Melancolía I, tantas
veces analizado por su espectacular
representación del humor negro.

En efecto, este temperamento melancólico
puede conducir al sujeto a un estado de
desesperación, debido al afán por escaparse de
la melancolía, sea para empezar a actuar en el
mundo concreto, sea para dirigirse hacia la
divinidad con el propósito de alcanzar los
conocimientos supremos del Ser. Es decir “en su
forma natural la melancolía puede ser tanto
tierra abandonada para la enfermedad como
campo de cultivo para los grandes éxitos,porque
contiene virtualmente en sí lo extraordinario y lo
extraño” (2) . De ahí la paradoja que se
encuentra dentro del mismo estado: su misma
amargura es fuente de los mejores saberes. Por
esta razón, la melancolía es inmediatamente
asociada a la filosofía, al arte o a la poesía,
actividades que se vinculan al nacimiento de la
teoría del genio creador capaz de mirar el
mundo y comprenderlo más allá de él hasta los
saberes supremos.
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II. El hombre melancólico en el De Vita
Triplici
No es el objetivo de este trabajo realizar un
análisis exhaustivo del concepto de melancolía
en la historia de la filosofía; sólo nos
proponemos desarrollar la respuesta que
Marsilio Ficino brindó al respecto en De vita
triplici (3) .
Si bien no es la única obra en la que da
cuenta de la melancolía, elegimos el De vita,
específicamente su primer libro Sobre los
cuidados de la salud de quienes se dedican al
estudio de las letras, porque consideramos que
en ella nuestro autor le dedica mayor atención a
las efectos positivos y negativos del estado
melancólico y, en consecuencia, se presenta
como un tratado médico- astrológico con un
doble fin: en primer lugar, reivindicar la
melancolía en tanto camino hacia la vida genial,
y, en segundo lugar, otorgar las herramientas
necesarias para “combatir los posibles riesgos
que ella provoca.”
Con este objetivo dividiremos el trabajo en
dos apartados. En el primero, analizaremos el
texto de Ficino tratando de poner de manifiesto
la construcción de una doctrina que entiende la
melancolía como un estado que provoca una
inestabilidad antropológica entre el aspecto
físico y el aspecto espiritual del hombre, entre lo
voluntario y lo involuntario y, en tal sentido,
puede vincularse a una filosofía del cuerpo. En
segundo lugar, nos abocaremos a comprender la
relación que establece nuestro autor entre la
“bilis negra”, como se la ha entendido en la
Antigüedad, y el planeta Saturno, clave, según
Ficino, para vencer un determinismo astrológico
mermando sus efectos desfavorables en pos de
aquellos provechosos.

Abunde, pues, la bilis negra, a condición de
que sea sutilisima.

En el siglo XV un filósofo florentino
recupera las ideas que se han elaborado en la
Antigüedad sobre la melancolía bajo la luz del
hermetismo: Marsilio Ficino, un neoplatónico
encargado de traducir y comentar las obras más
importantes de Platón, de Plotino, y, con
especial atención, del corpus hermético. Si bien
ISA 2018
Ficino sabe que la teoría
de la melancolía nace
para comprender el estado de tristeza o de
miedo que turba al espíritu, reconoce que su
explicación va más allá. Es por esta razón que,
retomando un texto antiguo atribuido a
Aristóteles, Problemata XXX, lo relaciona con
toda la tradición médico-astrológica. Incluso uno
de los interrogantes que se plantea, y que
trasciende toda su obra, es justamente por qué
si tradicionalmente la melancolía inspira temor
puede entonces nacer un genio creador de un
temple tan siniestro.
Es así que Ficino une las herencias antiguas
y medievales en búsqueda de una respuesta al
temperamento melancólico y hace que “la
correlación cósmica del melancólico y su
consonancia con Saturno, ‘mente del mundo’, se
vinculen a sugerencias plotinianas y árabes. Se
forman así un sincretismo en el que la noción
central de los Problemata se impregna de una
proyección simbólica extraña al texto griego”. (4)
En consecuencia, nace una de sus grandes
obras: De vita triplici donde desarrolló el
concepto de melancolía ya anticipada, de
manera indirecta, en la Theologia platonica (5) .
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A continuación desarrollaremos varios
puntos que permiten comprender el trabajo que
realiza Ficino sobre este concepto. En primera
instancia, procuraremos entender las causas que
llevan al hombre no sólo a gestar su estado
melancólico, sino también a progresar en este
ánimo saturnino alcanzando así los estados más
nocivos que inducen a la desorientación del
espíritu (6) . En cierto modo, esto genera un
desequilibrio entre el cuerpo y la mente a tal
extremo que un ánimo sombrío se apodera del
hombre; de ahí la preocupación de Ficino, y
posterior exhortación, a propósito del olvido del
cuerpo. Por último, puesto que la melancolía
posee el germen de la creatividad, trataremos de
comprender de qué manera Ficino intenta
eliminar los males manteniendo los beneficios.
En el antiguo texto griego la melancolía se
presenta como el humor de las personas de
letras, hombres excelentes que han desarrollado
su genio de tal manera que sobresalen del resto.
La melancolía, en efecto, suele ser presentada
como un humor que ayuda o influye directamente
en la concentración de aquel que lo posee; Ficino,
siguiendo esta línea, sostiene que:
Así lo afirma el propio Aristóteles en el libro de
los Problemas. Dice, en efecto, que todos los
hombres que sobresalen en cualquier materia
han sido melancólicos, corroborando así la
opinión que expone Platón en su libro Sobre la
ciencia o Teeteto, a saber, que todos los hombres
geniales han solido ser bastantes excitables y
sometidos al poder del furor. También Demócrito
dice que sólo los que están sacudidos por una
especie de gran furor pueden ser hombres de
gran ingenio. Y en esta materia mantiene, al
parecer, el mismo punto de vista nuestro Platón,
cuando dice en Fedro que en vano se llama a las
puertas de la poesía si el furor no nos arrebata. (7)

La descripción aristotélica del
temperamento melancólico y su relación con el
genio creador ha llamado la atención de Ficino,
quien asume que es a través de la melancolía
que los hombres pueden desarrollar el “furor
creativo”, convirtiéndose luego en grandes
poetas, artistas filósofos, debido a que la mirada
del melancólico está dirigida hacia el dominio de
las ideas, hacia lo inteligible. En otro orden de
cosas, comprendiendo que hay algo en este
humor que permite al alma ser propensa a la
inspiración y contemplación de la divinidad
Ficino afirma que:
[Saturno], este segundo planeta, que es el más
encumbrado de todos, eleva a quien le busca a la
contemplación de las cosas más sublimes. Por
este motivo, los filósofos finalizan con el ser
singular, especialmente cuando su alma, así
alejada de los movimientos externos y del propio
cuerpo, se acerca lo máximo posible a las cosas
divinas y se convierte casi en su instrumento.
Henchida, pues, de lo alto con oráculos e influjos
divinos, piensa constantemente cosas nuevas e
inusuales y predice el futuro. Así lo afirman no
sólo Demócrito y Platón sino, también
Aristóteles en el libro de los Problemas (8)
Posteriormente, al descubrir que existen
tres causas -celeste, natural y humana- que
hacen que los hombres devengan melancólicos,
Ficino busca comprender la raíz de cada una.
Las causas que hacen que los hombres de letras
sean melancólicos son de tres tipos principales:
la primera celeste, la segunda natural, la tercera
humana. Celeste porque, según los astrónomos,
Mercurio, que nos invita a buscar las ciencias y
las artes, y Saturno, que hace que seamos
perseverantes en esta búsqueda y que, una vez
alcanzadas, las conservemos, son en cierto modo
fríos y secos [....]
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Influencias dos Planetas Losbuch Reimpareen

Y, precisamente así (es decir , fría y seca), es,
según los médicos, la naturaleza melancólica.Y de
esta misma naturaleza hacen partícipes, en
principio, Mercurio y Saturno a los estudiosos de
las letras y a sus seguidores y se la conserven y
aumenten día tras día. (9)
La primera de las causas, la causa celeste,
es, como vemos, producto de los influjos de dos
planetas: Mercurio y Saturno. El primero es aquel
que estimula a la investigación, pero como ese
impulso no es suficiente es preciso que
intervenga Saturno para que el hombre persevere
en la su tarea. La segunda causa, la causa natural,
tiene consonancia con la tierra, pues la actividad
intelectual está relacionada con el aislamiento y
la concentración, movimientos que le pertenecen
a ella. En esta exigencia, el hombre provoca una
abstracción que lo aísla de lo que lo rodea,
haciendo que el alma se vuelva hacia el interior
(10). Veamos cómo lo explica Ficino:
Parece consistir en el hecho de que para adquirir
el conocimiento de las ciencias, sobre todo de las
difíciles, es necesario que el alma se recoja del
exterior al interior como desde la periferia al
centro, y que, mientras especula, se mantenga
firmemente asentada en el centro, por así decirlo,
del hombre. Ahora bien, recogerse de la periferia
al centro y mantenerse fijo en él es propio sobre
todo de la tierra, con la que tiene bastante
parecido la bilis negra. Por consiguiente, esta bilis
negra estimula continuamente al espíritu a
recogerse en unidad, a afirmarse en ella y a
consagrase a la contemplación. Y ella misma, en
cuanto que es semejante al centro del mundo,
incita a indagar el centro de todas y de cada una
de las cosas y eleva hasta la comprensión de las
realidades más sublimes, pues se encuentra en
armonía máxima con Saturno, que es el más
elevado de los planetas.
Y la contemplación misma adquiere, a su vez,

como mediante una concentración continua y
una cuasi-comprensión, una naturaleza muy
parecida a la de la bilis negra. (11)
La tercera, y última causa, la humana, es
aquella causa que depende, como su nombre lo
indica, exclusivamente del hombre. Aquí, la
actividad intelectual que genera el constante y
firme pensamiento, producto de una
concentración excesiva, trae aparejado que el
cerebro se torne seco y frío disolviéndose el
espíritu o, al menos, su parte clara y sutil.
La causa humana, es decir, la que depende
de nosotros, es ésta: dado que la actividad
frecuente de la mente reseca bastante el cerebro,
se sigue que, consumido en gran parte el humor,
que es el sustento del calor natural, de ordinario
se extingue también el calor mismo, de tal suerte
que la naturaleza del cerebro se torna seca y fría,
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entristece al espíritu, siendo perjudicial para la
capacidad de juicio y para la sabiduría. No nos
olvidemos que, según Ficino, podemos tener la
capacidad de razonar y dedicar nuestro tiempo a
pensar sobre los saberes eternos, pero si esta
actividad no se encuentra en armonía con un
cuerpo sano y un espíritu tranquilo en vano
llamaríamos a las puertas de las Musas.
En todo caso, la melancolía que nace de un
recalentamiento es perjudicial para la capacidad
de juicio y para la sabiduría. Pues, en efecto,
cuando el humor se enciende y arde, suele
producir aquella excitación o aquel delirio que
los griego llaman manía y nosotros furor.
Pero cuando se extingue, porque las partes más

Los cuatro temperamentos – Grabados de Virgil Solis

Melancolia - Grabado Del Maestro F. B., Bartsch

que es de hecho una cualidad terrestre y
melancólica. Además, por el movimiento continuo
de la búsqueda, también los espíritus, movidos sin
tregua, se disuelven (12)
De esta manera, Ficino intenta confirmar el
vínculo entre melancolía y ciertos tipos de saber.
Dicho de otra manera, si uno, por su propia
voluntad, decide dedicarse a los estudios de la
filosofía o al arte, se encomienda libremente a las
musas y, de esta manera, a Saturno.
Luego de exponer sus causas, Ficino se refiere
a la relación entre melancolía y cuidado del
cuerpo. Él sabe, como lo hemos intentando
demostrar, que el trabajo intelectual obliga, en
cierto sentido, a los hombres de letras a
concentrarse tanto en sus especulaciones que,
absorbidos por ellas, pierden contacto con el
cuerpo y, por ende, con el mundo que los rodea. Es
por ello que el De vita se presenta como un tratado
sobre el arte de vivir aprendiendo los secretos de
una vida sana en conformidad con la actividad
intelectual. Estas herramientas permitirían a los
hombres escaparse de las consecuencias siniestras
y nocivas que el estado saturnino provoca
consiguiendo, a su vez, abrir el universo de la
contemplación divina.
Así lo dice:
Entre todos los hombres de letras, están sobre
todo oprimidos por la bilis negra aquellos que,
entregados con pasión a la filosofía, apartan su
mente del cuerpo y de las cosas corpóreas y la
unen a las incorpóreas, ya sea porque una
ocupación demasiado absorbente exige a su vez
una mayor concentración de la mente o porque
durante todo el espacio de tiempo que unen la
mente a la verdad incorpórea se ven forzados a
separarla del cuerpo. Y así, su cuerpo se vuelve a
veces exánime y melancólico. (13)
Una vez asumidos estos hechos, Ficino
clasifica la melancolía en dos tipos: la natural y la
adusa. Esta última, que nace del recalentamiento,

Melancolia – Grabado de Jacob I de Gheyn

sutiles y más limpias se han disuelto y solo
queda un negro hollín, provoca aturdimiento y
entontecimiento. Y a esta disposición del ánimo
se la llama propiamente melancolía, demencia o
locura (14).
La otra clase de melancolía, aquella que
Ficino denomina natural, es la que busca
defender en su tratado puesto que, no siendo
tan nociva para los hombres, resulta provechosa
para la contemplación de la divinidad. Es
importante aclarar que el hecho de no ser tan
nociva no implica que Ficino la catalogue como
buena; sólo le interesa subrayar que resulta
provechosa en tanto no se mezcle con los
mismos contenidos de la adusa.
Así pues, solo aquella otra bilis negra que
hemos llamado natural nos resulta provechosa
para la adquisición del juicio y de la sabiduría, y
aun entonces no siempre. Si está sola, con su
masa negra y densa ofusca el espíritu, aterroriza
el ánimo, embota el ingenio. Si mezcla con la
simple pituita, se sitúa sangre fría alrededor del
corazón, y como consecuencia de esta frígida
densidad se genera indolencia y
entorpecimiento (15).
La idea es, entonces, poder equilibrar la
bilis negra a tal punto que queden sólo aquellos
aspectos favorables y se convierta en
“sutilísima” hasta donde le permita su
naturaleza.
La bilis negra no ha de ser ni tan poca que
no consiga regular la sangre, la bilis y el espíritu,
y ocurra entonces que el ingenio sea inconstante
y la memoria frágil, ni tampoco, por el lado
contrario, tan abundante que, cargados con un
peso excesivo, parezcamos estar somnolientos y
necesitar espuelas. Es, pues, preciso que la
melancolía sea todo lo sutil que permita su
naturaleza. Si consigue llegar al grado más sutil

compatible con su naturaleza, podría tal vez ser
también abundante sin llegar a ser nociva,
incluso hasta el punto de equipararse a la bilis
amarilla, al menos en lo relativo al peso. (16)
Una vez desarrolladas las causas y los dos
tipos de melancolía, Ficino procura dar varios
consejos sobre el cuidado que el hombre de
letras debe tener respecto de su cuerpo
haciendo hincapié en las tres grandes
tentaciones: el coito, incitado por Venus, el
hartazgo de vino y comida, y el prolongar la
vigilia. Estos males no sólo aquejan al
hombre saturnino, pero sí se profundizan en él
convirtiéndolo en perezoso y cobarde.
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A propósito de esto, Ficino realiza en
varias oportunidades la misma advertencia:
Y poned la máxima diligencia en el cuidado de
vuestra salud. Si esta falta, nunca
conseguiremos ni llegar tan siquiera a las
excelsas puertas de las Musas, y en vano
llamaremos a ellas, a menos que nos
conduzcan hasta allí y nos las abra, con su
intervención extraordinaria, Dios todo
poderoso. (17)
Ahora bien, más allá que su exhortación
estaba dirigida específicamente a los hombres
de letras, en su segundo libro dedicado a la
vida longeva subraya que la vejez tiene las
mismas consecuencias, es decir, también ésta
obstaculiza el camino de la sabiduría.
Pues, en efecto, mientras el resto de su cuerpo
se mantiene ocioso, desarrollan una gran
actividad celebrar y mental y por eso son
propensos a producir pituita y bilis negra que
los griegos llaman, respectivamente, flegma y
melancolía. La primera a menudo debilita y
sofoca el ingenio, la segunda, por el contrario,
si es demasiado abundante y se inflama,
atormenta el alma con una inquietud continua
y delirios frecuentes y perturba la capacidad de
juicio hasta tal punto que puede afirmarse, y
no sin razón, que los hombres de letras
gozarían de singular salud si no se vieran a
veces perturbados por la pituita y que serían
los más felices y sabios de todos los hombres si
la imperfección de la bilis negra no les indujera
con frecuencia a entristecerse y llegar a veces
hasta el desvarío. (18)
Ficino utiliza varias páginas de su tratado
para presentar una lista extensa que explica
cuáles son los alimentos, las bebidas y las
actividades que provocan la mala melancolía y
aquellos que ayudan a contrarrestarla.

Para dar un ejemplo basta con las siguientes
citas:
Las cosas que hacen que aumente en nosotros
la pésima y dañosa bilis negra [...] son las
siguientes: el vino denso y turbio, sobre todo el
tinto; los alimentos duros, secos, salados,
acres, ácidos, viejos, a la brasa, a la parrilla,
fritos. La carne de buey y de liebre, el queso
envejecido, las salsas, las legumbres, en
particular las habas, las lentejas, la berenjena,
el jaramago, la berza, la mostaza, el rábano, el
ajo, la cebolla, el puerro, las moras, las
zanahorias, todos los alimentos que calientan o
enfrían al mismo tiempo secan y todo los de
color negro. La ira, el temor, la compasión, el
dolor, el ocio, la soledad y todo cuanto ofende a
la vista el olfato, el odio, pero sobre todo y por
encima de todo las tinieblas. (19)
Y continúa:
Y como la bilis negra es siempre, de hecho ,
muy seca, y también fría, aunque no en la
misma medida, sin duda es necesario
contrarrestarla recurriendo a cosa
moderadamente cálidas y lo mas húmedas que
sea posible y a alimentos cuidadosamente
hervidos, que puede dirigirse con facilidad y
producen sangre sutil y limpísima (20).
Sin embargo, además de los buenos
alimentos que el hombre debe consumir, de la
buena música que debe escuchar y del ejercicio
físico, Ficino agrega algo propio de la tradición
hermética, esto es, el uso de los talismanes que
“evocan la influencia de los astros y aseguran
su efecto más concentrado”. Esto indica
claramente que para él el estado saturnino no
puede comprenderse exclusivamente por sus
causas naturales o como un pecado a la
manera de la Edad Media (21).
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III. Nacido bajo el influjo de Saturno

Saturno - Grabado de Giulio Campagnola

Es curioso observar la estrecha relación que
existe en la obra de Ficino entre el humor negro
y el planeta Saturno. Esto seguramente tiene
que ver con sus lecturas tanto herméticas como
platónicas. Sin embargo, al aludir al astro,
Ficino, en consonancia con sus
contemporáneos, fomentó una imagen de
Saturno que reflejaba sus aspectos
sobresalientes: por un lado, el malvado y triste;
por el otro, el profundamente pensativo.
Reconociendo ambos, acentúa claramente el
segundo aspecto y, de esta manera, vincula el
astro de la contemplación sublime con la
genialidad humana.
Es interesante observar que el mismo
Ficino se hacía llamar “saturnino”: “un hijo del
taciturno, infausto y solitario planeta, Saturno”
(22) . Y es este descubrimiento sobre su
ascendencia astrológica lo que provocaría en él
una decidida voluntad de conocer más sobre el
estado y procurar “salvarse” de él.
Ahora bien, la influencia astral es tan fuerte
que Ficino la enmarca en todo su sistema
cosmológico de la emanación. Así, para explicar
por qué estar sometidos al influjo de Saturno
nos convierte en melancólicos, sostiene que los
astros emiten rayos que llegan a la tierra y
obligan, en cierto sentido, al espíritu del mundo

a participar de las cualidades del astro emisor,
quien a su vez influye en el espíritu del hombre, o
más exactamente en su mens o razón intuitiva
(23)
Ligado a esta teoría se encuentra la idea del
microcosmos, donde cada parte se relaciona con
la otra y, de esta forma, participa de algo mayor.
Así, cada fragmento de la naturaleza, cada
porción del universo, se encuentra propenso a
recibir las influencias de los astros, quienes
transmiten sus cualidades en la propia
emanación. En relación con este sistema
cosmológico se encuentran sus consejos sobre
aquellos alimentos que se debe consumir para
2018
mermar los males deISA
la melancolía,
pues no sólo
el hombre sino también los alimentos, partes de
la naturaleza, reciben la emanación astral.
En efecto, si toda la influencia astral, o las
cualidades de los astros, nos llegan por su
emanación, esto justifica en cierto modo, la
utilización de alimentos para la curación. Es más,
Ficino consideraba que la eficacia de los
remedios que se consideraban puramente
médicos se basaba en la misma relación cósmica
que otorgaba poder a los amuletos y talismanes
que hemos mencionada en el apartado anterior.
Por consiguiente, los aspectos negativos de la
influencia saturnina se “contrarrestaban” en el
mismo momento en que, por ejemplo, se
sazonaban los alimentos con canela y azafrán o
cuando se ingerían alimentos con aromas suaves,
todo con el debido trabajo y con la necesaria
combinación que respete el equilibrio natural.
En resumen, Ficino intentó contrarrestar el
estado melancólico desde la medicina, la filosofía
y la astrología, tres áreas del saber que se ocupan
de los influjos de Saturno. Así lo justifican los
autores de Saturno y la melancolía:
los efectos que emanaban de cosas terrenales, la
potencia curativa de las drogas, las variadas
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Saturno y sus signos zodiacales – Bartolomeo di Bartoli

influencias de los aromas de plantas, el efecto
psicológico de los colores y hasta el poder de la
música, todo esto no se debía atribuir en
realidad a las cosas mismas, antes bien procedía
meramente de que el empleo de ciertos
materiales , o la practica de ciertas actividades,
<nos expone> (por decirlo en palabras de
Ficino) a aquellos astros de cuyas cualidades
está saturado el material en cuestión, o a cuya
naturaleza se ajusta la actividad pertinente (24)
De esta manera, se va construyendo una
nueva doctrina sobre la melancolía en donde la
influencia astral está claramente marcada y en la
que se señala a Saturno como el astro de la
contemplación sublime que obliga al
pensamiento a penetrar y explorar el centro de
sus objetos, porque la propia bilis negra tiene
afinidad con el centro de la tierra. En este
sentido, dicen los autores anteriormente
citados, El más elevado de los planetas, Saturno
eleva al investigador hasta las cumbres (...) y
produce esos filósofos sobresalientes cuyas
mentes están tan apartadas de los estímulos
exteriores, e incluso de su propio cuerpo, y tan
atraídas hacia todo lo trascendental, que acaban
siendo instrumentos de cosas divinas. Es
Saturno quien conduce a la mente a la
contemplación de asuntos más altos y más
ocultos, y el mismo, como dice Ficino en más de
un lugar, significa la divina contemplación (25)
Como hemos remarcado en el apartado
anterior, Ficino reconoce los beneficios que la
melancolía provoca en el hombre, pero también
destaca los males que aquejan al cuerpo. El
humor melancólico tiene a su juicio una temible
bipolaridad, y es por ello que su principal
propósito fue exponer que el carácter saturnino
poseía en sí mismo alguna posibilidad para
escapar “de la influencia maléfica de su
temperamento” y, por ende, de Saturno,

ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA | 66

En síntesis, Saturno, como el astro sublime
de la especulación, otorgaba el beneficio de la
contemplación creadora, que tiene lugar en la
mens, pero a su vez, con la misma fuerza,
fortalece las funciones ordinarias del cuerpo
como enemigo del alma. En otros términos
“opresor de toda vida sujeta de algún modo al
mundo presente, Saturno genera melancolía;
pero como amigo y protector de una existencia
superior y puramente intelectual, puede
también curar (28). Este intento por moderar la
melancolía es parte de la libertad que posee el
hombre y que le permite presentarse ante un
“determinismo astrológico” con la decidida
voluntad de forjar el destino en su propio favor.
No obstante, esto no significa que se pueda huir
del poder de Saturno; sólo cabe controlar su
influjo de tal manera que prevalezcan las
influencias que benefician al hombre.

Los Hijos de Saturno

disfrutando, en cambio, de sus beneficios
intelectuales. Esto tenía afinidad con otra de sus
afirmaciones: puesto que los hijos de Saturno
estaban capacitados para el trabajo intelectual
contemplativo, al mismo tiempo, el trabajo
intelectual que el hombre decide, por su propia
voluntad, influye en los hombres y los ubica,
justo, bajo la influencia de Saturno. Es otros
términos, o se está destinado astralmente a
Saturno o uno se encomienda a Saturno por la
actividad libremente elegida. Esta situación es la
que Ficino mostraría como una de las soluciones
al problema. Es decir, el imperativo sería
formulado de esta manera: entrégate libremente
al astro porque esta libertad permitirá entender
la influencia y contrarrestar sus males.
El hombre en cuanto ser activo y pensante
era fundamentalmente libre, y podía incluso,
gracias a esa libertad, controlar las fuerzas de
los astros exponiéndose consciente y
voluntariamente a la influencia de un astro
determinado; podía atraer sobre si esa
influencia no solo empleando los múltiples
medios externos, sino también (de forma mas
efectiva) mediante una especia de autoterapia
psicológica, una ordenación deliberada de su
propia razón e imaginación (26)
En cierto sentido afirma que se puede
dedicar la vida a la contemplación pero
simultáneamente el hombre no debe olvidarse
de “[e]vitar toda intemperancia, dividir
razonablemente el día, vivienda y alimento
adecuados, caminar, buena digestión masaje de
la cabeza y del cuerpo, y, sobre todo, música”
(27). En consecuencia, se puede combatir los
riesgos (tormento al cuerpo y las facultades
inferiores con dolor, temor y depresión)
recordando la unión armónica entre cuerpo,
alma y espíritu.
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IV. A modo de conclusión: algunas
observaciones
A lo largo del trabajo hemos intentado
describir que la melancolía fue reconocida por
Ficino como el humor saturnino que forjaba un
carácter peculiar ante la vida y la divinidad. Para
Ficino, Saturno, como símbolo de la melancolía,
influye en los hombres llevándolos a un estado
de fervor por la contemplación y, de esta
manera, determina al genio creador. Sin
embargo, para alcanzar ese estado era preciso
también tomar una serie de medidas
terapéuticas que apuntaran al “cuidado de sí
mismo” y que permitieran gozar de los
beneficios intelectuales de la melancolía
reduciendo las perturbaciones físicas que ella
conlleva.
El mismo Ficino permitió que sus colegas
lo llamasen el hijo del sublime Saturno. Es
quizás por eso mismo, que reconociéndose
saturnino, buscara dar una respuesta a ese
problema, entendiendo que la melancolía posee
dos vertientes, una negativa y otra positiva,
siendo la primera la que lo induce a reclamar a
los hombres de carácter melancólico un mejor
cuidado de sí mismo.
Ahora bien, en la medida que el humor
melancólico es resultado del influjo de los
astros sobre la naturaleza de los individuos el
intento por “domesticar” la melancolía equivale
a un ejercicio de la voluntad y la libertad
singular que le permite al hombre “vencer” el
determinismo astrológico. Sin embargo, este
intento no corta el lazo que une al hombre con
su ascendencia astral; antes bien, limita algunos
de sus aspectos. Es decir, el hombre puede
elegir dedicarse a la vida intelectual o no, puede
abocarse a los estudios de lo que está más allá
del mundo que lo rodea o sólo contemplar lo

sensible. Es esta libertad la que lo conduce a
conformar su vida dentro del determinismo
astrológico, aunque esto en sí mismo aparente
una contradicción.
Antes de finalizar me gustaría volver sobre
una cuestión: la melancolía en Marsilio Ficino
puede entenderse como una condición anímica
que pone de manifiesto una inestabilidad
antropológica; no obstante, este desequilibrio
posee no sólo un riesgo, sino también, un gran
beneficio en la medida que permite a los
hombres trascender lo meramente natural y
aprender los ejercicios espirituales que conducen
hacia la Gracia de Dios. El ser melancólico que
envuelve a los poetasISA
y a2018
los filósofos y los obliga
a reconocerse extraños en este mundo en
búsqueda de una realidad enajenada convive en
una tranquila quietud, contemplando la
trascendencia, sin salir de sí mismo. Es
justamente esta mirada que ofrece Ficino sobre
la melancolía la que ingresa en el siglo XV,
trasciende las fronteras de la filosofía hasta el
arte y penetra en la Modernidad permitiendo
discutir la obra de Ficino en un contexto más
amplio que el renacentista.
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ipsius est proprium, cui quidem atra bilis persimilis est. Igitur atra bilis animum, ut se et colligat in unum et sistat in uno contempleturque, assidue provocat. Atque ipsa mundi centro similis ad
centrum rerum singularum cogit investigandum, evehitque ad altissima queaeque comprehendenda, quandoquidem sum Saturno
maxime congruit altissimo planetarum. Contemplatio quoque ipsa vicissim assidua quadam collectione et quasi compressione naturam atrae bili persimilem contrahit” (Three books of life, pp. 112114).
12. Tres libros sobre la vida p. 26. “Humana vero, id est ex nobis, causa est: quoniam frequens agitatio mentis cerebrum vehementer exsiccat, igitur humore magna ex parte consumpto, quod caloris
naturalis pabulum est, calor quoque plurimun solet extingui, unde natura cerebri sicca frigidaque evadit, quae quidem terrestris et melancholica qualitas nominatur. Praeterea ob frequentissimum
inquisitionis motum spiritus quoque moti continue resolvuntur” (Three books of life, p. 114).
13. Tres libros sobre la vida p. 27. “Maxime vero litteratorum omnium hi atra bili premuntur, qui sedulo philosophiae studio dediti mentem a corpore rebusque corporeis sevocant, incorporeisque
coniungunt , tum quia difficilius admodum opus maiori quoque indiget mentis intentione, tum quia quatenus mentem incorporeae veritati coniungunt , eatenus a corpore disiungere compelluntur.
Hinc corpus eorum nonnunquam quasi semianimum redditur atque melancholicum” (Three books of life, p. 114).
14. Tres libros sobre la vida p. 28. “Quaecunque adustione nascitur iudicio et sapientiae nocet. Nempe dum humor ille accenditur atque ardet, concitatos furentesque facere solet, quam Graeci
maniam nuncupant, nos vero furorem. At quando iam extinguitur, subtilioribus clarioribusque partibus resolutis solaque restante fuligine tetra, stolidos reddit et stupidos. Quem habitum
melancholiam proprie et amentiam vecordiamque appellant” (Three books of life, p. 114).
15. Tres libros sobre la vida p. 28. “Sola igitur atra bilis illa quam diximus naturalem ad iudicium nobis sapientiamque conducit, neque tamen semper. Sane si sola sit, atra nimium densaque mole
obfuscat spiritus, terret animun, obtundit ingenium. Si vero pituitae simplici misceatur cum frigidus obstiterit circum praecordia sangris, crassa quadam frigiditate segnitiem adducit atque torporem”
(Three books of life, p. 116-118).
16. Tres libros sobre la vida, p. 28. “Oportet autem atram bilem neque tam paucam esse, ut sanquis, bilis, spiritus quasi freno careant, unde instabile ingenium labilemque memoriam esse contingat;
neque tam multam, ut nimio pondere praegravati dormitare atque egere calcaribus videamur. Proinde necessarium est omnino eam esse, quoad eius natura patitur, subtilissimam. Si enim tenuata
pro natura sua maxime fuerit, poterit forsitan absque noxa etiam esse multa, atque etiam tanta ut aequare bilem saltem pondere videatur” (Three books of life, p. 118).
17. Tres libros sobre la vida, p. 23. “Legite igitur diligenter atque curate valetudinem diligentissime. Sublata enim sanitate sublimes Musarum fores, nisi Deus omnipotens mira quadam virtute et ducat
et patefaciat, aut non tanguntur a nobis unquam aut certe frustra pulsantur” (Three books of life, p. 118).
18. Tres libros sobre la vida, p. 25-26. “Quantum enim reliquio corpore otiosi sunt, tantum cerebro ac mente negotiosi. Inde pituitam, quod Graeci phlegma , hinc atram bilem, quam iidem
melancholiam vocat, gignere compelluntur. Illa quidem ingenium saepe obtundit et suffocat, haec vero, si nimium abundaverit flagraveritque, assidua cura crebrisque deliramentis vexat animun
iudiciumque perturbat, ut non immerito dici possit, litteratos fore et praecipue sanos, nisi cum pituita molesta est, et laetissimos sapientissimosque omnium, nisi bilis atrae vitio vel maerere saepe vel
interdum desipere compellantur” (Three books of life, p. 112).
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19. Tres libros sobre la vida, p. 36. “Pessimam vero illam, quam in superioribus detestabamur, atram bilem haec augent: crassum turbidumque vinum, praecipue nigrum; cibi, duri, sicci, salsi, acres,
acuti, veteres, usti, assi, fricti; carnes bovis et leporis, caseus vetus, salsamenta, legumina: praecipue faba, lenticula, melongia, eruca, brassica, sinapis, radicula, allium , cepa, porrum, mora, cariotae,
et quaecunque calefaciunt vel frigefaciunt simul atque desiccant, et omnia nigra; ira, timor misericordia, dolor, otium, solitudo, et quaecunque visum et olfactum auditumque offendunt, omnium vero
maxime tenebrae...” (Three books of life, p. 132).
20. Tres libros sobre la vida, p. 36. “Cumvero bilis atra semper siccissima sit, frigida quoque, licet non aeque, huic certe resistendum est rebus quidem modice calidis, humidis vero quam maxime,
cibis elixis assidue, qui coquantur facile et subtilem gignant sanguinem atque clarissimum” (Three books of life, p. 132).
21. El concepto de acedia estuvo vinculado con la melancolía a pesar de estar más cerca, no de la contemplación divina, sino, más bien, de la pérdida paulatina de la alegría por Dios. De ahí que la
acedia se la haya categorizado en la Edad Media como uno de los principales pecados.
Para mayor información, véase Theunissen, Michael, Anteproyectos de la Modernidad: antigua melancolía y acedia de la Edad Media.
22. Gattel Rosa Riusi, “Sobre la melancolía: M. Ficino”, p. 51
23. Raymond Klibansky et al., Saturno y la melancolía, trad. María Luisa Balseiro, Madrid, Alianza, 1991.
24. Ibid., pp. 261-262.
25. Ibid., pp. 254 255.
26. Ibid., p. 263.
27. Ibid., pp. 260 261.
28. Ibid., p. 264
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