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A Astrologia Medieval não busca grandes insights 
psicológicos sobre o indivíduo. Ela visa delinear sua estrutura 
social de vida e os "acidentes": eventos, bons ou ruins, que 
ocorrem a ele e que afetem essa estrutura. Uma das técnicas 
mais fascinantes para a mente moderna é delineação dos 
parentes do nativo, não de um modo a detectarmos o que ele 
percebe subjetivamente sobre o pai, mãe e irmãos, mas sim 
como eles realmente são no seu contexto social, os dramas 
objetivos que enfrentam, etc. 

O objetivo desse artigo é compartilhar uma leitura que o 
astrólogo fez do próprio mapa, usando os princípios contidos 
no Livro III do Tetrabiblos, escrito por Claudius Ptolomeu 
aproximadamente no final do primeiro século DC. 

Muitas pessoas testarão em seus próprios mapas a técnica 
que será dada neste artigo, porém nem sempre ela 
corresponderá à realidade. É evidente entre astrólogos 
experientes, como Robert Zoller, que 20% dos mapas não 
respondem a alguma técnica, seja ela moderna ou medieval. 
Não sabemos se isso se deve a mudanças no contexto social 
ou se simplesmente essa margem de erro sempre existiu. Para 
confiarmos na eficácia de uma técnica astrológica, é ideal 
testá-la em muitos mapas. O autor cita apenas um exemplo, a 
fim de fomentar pesquisas em maior quantidade num futuro 
próximo, se Deus quiser. 



Dos pontos a serem pesquisados. 

 

Ao sondar no mapa natal a situação dos irmãos, Ptolomeu 
buscava os fatores biológicos e sociais da questão, nada de 
especulações sobre “como o nativo experimenta 
subjetivamente os irmãos que tem”.  

Na Astrologia Medieval, as delineações ditas especiais não se 
baseiam somente no estudo da casa referente ao tema: esta 
casa apenas narra eventos que os irmãos, se eles existem, 
possam vir a sofrer, mas essa “técnica especial” nos permite 
saber se o nativo tem ou não irmãos. Como em todas as 
outras delineações especiais, nesta não se analisa a casa 
correspondente ao assunto, mas sim os significadores 
essenciais. Ignore a casa III nesse método.  

Em primeiro lugar, portanto, precisamos saber o que o estudo 
dos irmãos no mapa busca responder: 

1. O nativo tem irmãos? 
2. Ele é o primeiro nascido vivo? 
3. Teve outros irmãos que morreram? 
4. Se estão vivos, qual é a posição social deles? 
5. Há concórdia ou não entre o nativo e seus irmãos? 

Em seguida, observamos qual o melhor autor sobre o tema. 
Tentei estudar Schoener e Abu Ali Al Khayyatt, dois dos 
autores medievais dos quais disponho, mas achei o texto 
muito prolixo. Como sei que todos se baseiam em Ptolomeu, 
ou no falso Ptolomeu divulgado pelos árabes, voltei-me para a 
versão do Tetrabiblos disponível na Internet, pois a considero 
clara, objetiva e acessível... 

Finalmente, aqui enumero os pontos que precisamos analisar 
no mapa natal: 

 Vênus de dia, Signo Lua a noite; 
 Meio do Céu; 
 Signos seguintes aos pontos acima, ou seja, na ordem 

zodiacal. 

A seguir, apresento as razões para observarmos os pontos 
mencionados, e todo o processo de análise. 

 



Pergunta número 1: O nativo tem 
irmãos? 

 

É importante frisar que Ptolomeu 
considera somente os irmãos gerados pela mãe do 
nativo. O autor grego não faz menção aos filhos que o pai 
teve com outras mulheres, situação que felizmente não será 
encontrada facilmente em nossa prática1. 

Como falamos de filhos da mesma mãe, então é natural 
observarmos o planeta que significa a mãe essencialmente: 
Vênus de dia, Lua de noite, e os signos seguintes a 
esses planetas, indicando a sua substância, aquilo 
que a mãe gerou. Portanto, no meu mapa, que é diurno, 
olho para minha vênus em Aquário e o signo seguinte na 
ordem, Peixes.   

Além desses planetas, ele nos exorta a localizar o local da 
mãe, conhecido por nós como Meio do Céu, e seu signo 
seguinte.  

A presença de planetas benéficos2 nos locais acima 
mencionados ou olhando (aspectando) para esses locais, 
aponta para a existência de irmãos. Quanto mais 
benéficos, presentes em signos férteis3 ou 
bicórpóreos4, aspectando ou presentes nesses 
locais, maior o número de irmãos. 

                                                 
1 O método de Abu Ali al Khayyatt para saber se o pai possui filhos de 
outra mulher é vago demais. 
2 Sempre é bom lembrar que os planetas benéficos são Vênus, Lua 
crescente, Júpiter e Mercúrio, este último se estiver associado a um 
planeta benéfico ou em signo regido por benéfico. Não sei no momento 
se devemos considerar a lua minguante, reconhecidamente maléfica por 
alguns autores do período histórico próximo a Ptolomeu: Firmicus 
Maternus, por exemplo. 
3 Signos Férteis são todos os aquáticos (Câncer, Escorpião e Peixes).  
4 Um signo bicorpóreo tem, literalmente, forma dupla: peixes (dois 
peixes nadando em direções opostas), Sagitário (metade homem, 
metade cavalo) e Gêmeos (os dois irmãos, Castor e Pólux). Virgem não é 
considerado bicorpóreo por alguns autores, embora tenha forma única, 
de uma mulher a segurar uma espiga de trigo. O autor considera virgem 
bicorpóreo porque o critério para tal classificação não envolve a 
construção da imagem zodiacal, e sim que em Virgem há a transição 
entre duas estações do ano: no Hemisfério norte, a transição entre o 
verão e o outono, daí resultando na sua “bicorporialidade”. 



Perguntas 2 e 3: O nativo é o primeiro 
nascido vivo? Teve irmãos mortos? 

 

A resposta a essa pergunta foi o que mais me fascinou neste 
estudo, e os leitores entenderão o porquê.  

Ptolomeu nos ensina a olharmos para Saturno. Sua presença 
nos ângulos aponta para a primogenitura da nativo em 
questão. Se Saturno faz quadratura sinistra5 ou 
oposição a um dos locais representativos da mãe, o 
nativo foi o primeiro nascido vivo, ou os primeiros 
irmãos não sobreviveram. Espere o mesmo quando 
Saturno ou marte “ascendem depois” dos significadores de 
irmãos: provavelmente uma referência a maléficos 
ascendendo no signo imediatamente seguinte aos planetas 
representantes de irmãos. 

E eis que, no meu mapa, Saturno está angular no 
Descendente, em quadratura ao meio do céu. Fui o terceiro 
filho de quatro gerados pela minha mãe, mas o primeiro a 
sobreviver. Por motivos misteriosos a mim, o primogênito foi 
natimorto, o segundo morreu aos quatro meses de uma 
doença raríssima e hereditária, a síndrome de Wernicke-
Hoffman, que consiste na degeneração nervosa das estruturas 
musculares e cartilaginosas, impedindo a sucção do leite 
materno devido a atrofia muscular. 

Se ao invés de Saturno o maléfico for marte, há 
poucos irmãos devido a morte deles, mas Ptolomeu não 
especifica se o nativo é primogênito ou não. Em minha 
natividade, Marte não aspecta por quadratura ou oposição 
nenhum governante diurno dos locais representantes da mãe 
(Vênus, Meio do Céu e o signo de Peixes), mas sobrepuja o 
meio do céu por signo (ele está em libra, o décimo signo a 
partir do meio do céu capricorniano), então é algo que merece 

                                                 

5 Um aspecto sinistro representa que Saturno está à esquerda do ponto 
aspectado na ordem dos signos. Se a quadratura é sinistra, 
portanto, isso significa que Saturno está no décimo signo a partir do 
ponto aspectado. Quando isso acontece, dizia-se que o planeta no 
décimo signo do outro o sobrepujava. Meu meio do Céu em Capricórnio 
é, portanto, sobrepujado por Saturno. Esse tipo de classificação era 
mais observada entre os gregos, Ptolomeu  
nos dá aqui um bom exemplo de sua aplicação. Dorotheus de Sidon 
observa muito isso no seu Carmen Astrologicum. 

 



ser observado com cautela em outros mapas se isto ocorrer, já 
que os gregos consideravam aspectos por signos inteiros. 
Meu meio do Céu em Capricórnio é, portanto aspectado por 
signo inteiro por marte.   

Contando-se o número de irmãos no meu mapa, e incluindo 
os mortos por doença na infância ("aqueles que não foram 
criados", segundo os autores antigos), mercúrio em signo 
bicorpóreo representa dois irmãos, vênus sucedente ao meio 
do céu um irmão, portanto temos  três. Júpiter não aspecta a 
cúspide dos signos que representam irmãos, e tampouco os 
planetas ali posicionados, não representando irmãos, o 
mesmo para a lua crescente.  

Como mercúrio está debilitado e cadente, os dois irmãos que 
são representados por ele não resistem, restando apenas 
Vênus como significadora do irmão que sobreviveu. De fato, 
meu irmão é muito “venusiano”: toca guitarra e 
ocasionalmente faz trabalhos como modelo fotográfico e 
figurante. 



Pergunta número 4: Qual é a condição 
social dos irmãos? 

 

Uma vez conhecendo-se os planetas que representam irmãos 
no mapa natal, observamos sua posição mundana: se o 
planeta estiver angular (na cúspide das casas 1, 10, 7 e 4) 
isso promete grande status e boa reputação para os irmãos. 
Poderíamos pensar, em se tratando de um mapa de pessoa 
pobre, que seu irmão é tem destaque naquele contexto social.  

Caso o planeta que represente irmão(s) esteja sucendente, 
diminua um pouco do que foi dito acima. Se o planeta for 
cadente6 (casas 3,  6, 9 e 12), espere por más circunstâncias. 

No exemplo dado acima, mercúrio é significador de dois 
irmãos, porque está em signo bicorpóreo e sucedente a Vênus, 
significadora de mãe em mapa diurno. Sua posição na casa 12 
fala de más condições de vida dos irmãos. Esse achado, 
associado ao fato do nativo possuir um maléfico 
sobrepujando o meio do céu, sugestiona que o mal status se 
referiria às condições de saúde dos dois primeiros irmãos, que 
redundaram na sua morte. 

                                                 
6 Os autores do período clássico consideravam cadentes as casas não 
aspectadas pelo ascendente: 6, 8 e 12. Minha sugestão é sujeitar essa 
consideração ao teste da prática. A casa oito, para os astrólogos 
medievais mais tardios representava igualmente a morte, mas eles 
ressaltavam seus significados benéficos, como o dinheiro feito através de 
parcerias ou heranças. 



Pergunta número 5: o nativo se 
relaciona bem com seus irmãos?  

 

A Parte da Fortuna sempre foi uma indicadora das áreas 
que despertavam maior interesse e felicidade no nativo. Com 
efeito, os planetas que a aspectam auxiliam ou prejudicam o 
bem estar físico, social e psicológico daquele, de acordo com 
os eventos e condições sociais que eles representam. Em se 
tratando dos irmãos, isso não é diferente: a Fortuna deve ter 
uma boa relação com os planetas significadores de irmãos, 
caso contrário prevê desarmonia entre eles. 

Outros planetas que merecem consideração do astrólogo são 
os regentes dos locais dos irmãos7. Se eles estão em bom 
aspecto com os planetas representantes de irmãos que se 
encontram nos seus signos, então o nativo mantém uma boa 
relação com eles.  

Ptolomeu nesse tópico é simples. Ao contrário de outros 
astrólogos mais a frente dele, que sintetizariam almutens 
complicados para descobrir um significador de irmão, ele se 
foca na relação dos planetas descobertos pelos princípios 
anteriores com a Parte da Fortuna.  

Entende-se por “boa relação” um aspecto bom entre a parte 
da fortuna e os significadores de irmãos, ou a presença da 
fortuna num signo pertencente ao significador de irmão. 
Felizmente a situação pode ser mista, a depender dos 
aspectos que cada planeta faz com a Fortuna. Isso indicaria 
boas relações com alguns irmãos, e inimizades com outros. 

No mapa natal do exemplo, mercúrio é significador de irmãos 
e aspecta a fortuna por sextil. Esta se encontra dentro do 
signo de Vênus, um outro significador de irmãos. Em alguns 
horários de retificação do mapa acima, Vênus aspecta a 
fortuna por quadratura, indicando uma relação com atrito, o 
que é diminuído pela presença da Fortuna no signo 
venusiano. No geral, o relacionamento do nativo com seu 

                                                 
7 Ptolomeu é ambíguo aqui na tradução inglesa, pois ele chama os “locais 
de irmãos” no singular, sugerindo a necessidade apenas de uma boa 
relação entre o planeta regente da casa III e os significadores de irmãos. 
Será que finalmente a casa três seria incluída na delineação?. Este foi, 
para mim, o único trecho ambíguo do texto. Não me parece que a casa 
três foi incluída aqui, depois de ser ignorada várias vezes; prefiro crer que 
“o regente do local de irmãos” seja um dos regentes nos quais se 
posicionam Vênus/Lua, meio do céu e signos sucedentes a estes. Fique 
livre para experimentar. 



único irmão é bom, com alguns atritos menores e superficiais 
concernentes a qualquer relação entre indivíduos 
psicologicamente saudáveis. 



Conclusão. 

 

Quando escrevo artigos como esse, imediatamente me vem à 
cabeça o grau de resistência que ele pode causar em algumas 
pessoas, sejam astrólogos que já experimentaram estas 
técnicas sem êxito, sejam céticos praticantes da astrologia 
moderna. 

O autor escreve motivado pelo prazer de registrar na internet 
seus estudos astrológicos, e por isso disponibiliza textos com 
suas recentes descobertas e estudos com fins não-lucrativos. 
Sou um estudante da astrologia medieval e clássica, 
compreendo as limitações da falta de experiência, mas não 
me furto de escrever, por puro e simples prazer de fazê-lo.  

Uma vez escrito e divugado no meu site, este artigo contribui 
para a divulgação da astrologia medieval e seus métodos. 
Espero que tenha passado ao leitor o entusiasmo que tenho 
quando me debruço sobre esse tema. 

 

 

Rodolfo Veronese 

Niterói, 13 de abril de 2007, finalizado às 15:07. 


