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A todos que fazem e fizeram parte da comunidade na Twitch. Nesses 

dois anos de pandemia, cada um se virou do jeito que deu para lidar 

com todas as mudanças e inseguranças que surgiram em nossas vidas. 

Foi muito difícil encarar tudo isso trancado em casa, alguns sozinhos e 

ainda sem poder ver familiares e amigos. Criar um canal na Twitch foi 

a maneira que encontrei pra enfrentar minha ansiedade, pra manter um 

ritmo de trabalho dentro de casa e ainda ter companhia durante esse 

período. Eu só não imaginava a quantidade de pessoas maravilhosas 

que conheceria por lá e por quanta coisa passaríamos juntos. Sei que 

já agradeço todos os dias nas nossas lives, mas quero deixar registrado 

aqui também toda a minha gratidão por vocês fazerem parte não só da 

história do Cosmos, mas principalmente da minha. Por isso dedico este 

livro a todos vocês! 
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Sobre o livro

QUANDO A SEGUINTE ME CONVIDOU PARA ESCREVER 

um livro astrológico, fiquei reticente. Eu gosto muito do assunto, tanto 

que me dediquei a vários cursos nos últimos anos. E justamente por 

isso tive dúvidas de como criar uma história sem acabar reproduzin-

do os famosos estereótipos dos signos, como normalmente acontece.

Decidi escrever contos pensando em dar um foco especial para 

cada signo e falar minimamente de suas sombras e luzes. Para isso 

considerei apenas o signo solar dos personagens, sem adentrar outras 

possibilidades incríveis que um mapa completo pode trazer. Além 

disso, aprofundar demais poderia dar outro tom, e a minha intenção 

ao escrever um livro é sempre contar histórias leves e divertidas, um 

respiro no dia a dia de vocês. Inclusive, preciso confessar que, claro, 

não consegui fugir de uma brincadeirinha ou outra! (Risos.)

Espero que curtam!
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Sobre astrologia

A ASTROLOGIA SEMPRE ME ENCANTOU. COMECEI A 

fazer o meu mapa astral com uma astróloga aos doze anos e não 

parei mais. Desde cedo, gostava de pensar a astrologia de forma 

mais séria e aprofundada, fugindo de horóscopos de revista, tes-

tes astrológicos ou clichês. Me incomodava especialmente aque-

le velho pré-julgamento que as pessoas fazem de nós pelo signo: 

geminianos são falsos; escorpianos, vingativos; capricornianos, mão 

de vaca…

Descobri mais tarde que essa minha questão com o achismo 

alheio fazia sentido, afinal somos muito mais que apenas os nossos 

signos solares. O mapa natal (mapa do céu no horário do nosso nas-

cimento) é rico em informações sobre a gente, e o signo solar, aque-

le que costumamos abraçar, é apenas uma pequena fração do todo.

Apesar de o Sol ser, sim, uma energia superforte, existem mais 

quatro astros que falam muito da gente, revelando, por exemplo, 

como nos expressamos/ comunicamos (Mercúrio), agimos (Marte), 

lidamos com os nossos sentimentos e emoções (Lua), e com as nossas 

relações (Vênus). Isso sem contar os outros cinco — Júpiter, Saturno, 
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Urano, Netuno e Plutão —, que trazem informações não só da gente, 

mas também das pessoas que nasceram na nossa geração.

Além de tudo, um mapa astral tem doze casas, que tratam de di-

ferentes assuntos da nossa vida, como família, trabalho e espiritua-

lidade. Cada uma das casas é ocupada por um signo que influencia 

o desenvolvimento de cada área da vida. É por isso que, quando fa-

lamos em astrologia, não basta pensar apenas no signo solar, porque 

somos um pouco de todos os signos!

No final de cada conto, falo um pouco sobre como funcionam as 

energias do signo nas casas do mapa, e aqui fiz uma breve explica-

ção de todas elas, para tentar ajudar vocês a entender um pouqui-

nho mais do seu mapa natal.
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1

2
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CASAS
ASTROLÓGICAS

Quando 
falamos sobre os 

signos, estamos sempre 
analisando o arquétipo 

de cada um deles — isto é, 
uma ideia geral que se tem 

do assunto, mas não a 
verdade absoluta.

CASA 12
Nossa espiritualidade.  

Nosso inconsciente.  
Nossas forças  

e fraquezas ocultas.

CASA 3
Formas de comunicação. 

Educação: adaptabilidade, 
aprendizado, como lidamos 

com novas ideias. Viagens 
rápidas e para lugares  

próximos. Nossa relação  
com irmãos, tios e primos.

CASA 1 
(ascendente)

Nossa personalidade exterior. 
Como nos mostramos para 
o mundo. Nossas primeiras 

experiências (não só na  
infância, como na vida adulta).

CASA 11
 Nosso social. Como  

lidamos com nosso círculo  
de amizades. Nossa 

necessidade  
de pertencer.

CASA 10 
(meio do céu)

O que viemos fazer aqui na 
Terra. Qual marca queremos 
deixar. Nossa carreira. Nossa 

reputação. Nosso ego.  
Nossas realizações.

CASA 2
Nossos valores  

pessoais. Nossas  
posses. Como fazemos 

 e gastamos dinheiro.
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As casas e os 
planetas trazem muitas 

outras informações. E, além 
delas, existem outros pontos 

importantes no mapa, como os 
aspectos (as “conversas” entre 

os astros) e a posição dos 
planetas, não só nos signos 

como nas casas. 

Para 
realmente 

entender um mapa 
natal por completo,  

é preciso estudo, 
prática e muita  

dedicação.

CASA 7 
(descendente)

 O que precisamos  
e esperamos do outro 

(relacionamentos). Nossas 
atitudes no casamento e  

nas parcerias profissionais.

CASA 4 
(fundo do céu)

Ligação com os nossos 
pais, nossa família e nossos 

ancestrais. Como é o  
nosso lar e quem somos  

no ambiente familiar.

CASA 6
Nosso ambiente de  

trabalho. Como agimos  
nele. Nossa saúde.  

Nossos hábitos.

CASA 8
Nossas crises  

e transformações.  
Como lidamos com  

os assuntos que são tabu.

CASA 9
Nosso conhecimento.  

A busca pelo aperfeiçoamento. 
Como lidamos com dogmas, 

espiritualidade, religião, 
filosofia. Viagens mais  

longas e para mais longe.

CASA 5
Nossa criatividade (o que 

também inclui nossos filhos). 
Nossos hobbies, prazeres e 
diversões. Como é o início 

dos nossos relacionamentos 
amorosos. Nossa  

identidade pessoal.
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Áries

NORMALMENTE FICO IRREQUIETA NA TERCEIRA E NA 

sexta aula, e hoje está ainda pior por causa do calor. Para completar, 

o ar-condicionado da sala quebrou e estamos sobrevivendo só com 

os ventiladores. E ainda faltam trinta e oito minutos para a saída.

A grade de horários da escola deveria ter dois intervalos entre as 

seis aulas, e não só um. Os professores que ficam por último preci-

sam se esforçar muito pra conseguir prender minha atenção, ainda 

mais agora, com a chegada dos testes de junho.

A professora Eliane anuncia um trabalho em grupo: falar sobre 

uma das seis principais cidades do Império Romano. Cada grupo vai 

ter que fazer uma apresentação de mais ou menos quinze minutos.

Se tem uma coisa que adoro é fazer trabalho em grupo. Foge da 

mesmice dos deveres de casa, das provas sem graça, e a gente pode 

se juntar com os amigos para criar apresentações divertidas.

Desde que me entendo por gente, espero ansiosamente por esse 

momento, e parece que, com o tempo, fico cada vez melhor nisso: 

sou ótima reunindo o grupo, dividindo as tarefas e combinando as fa-

las de cada um. Minha primeira apresentação surpreendente (até pra 
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mim) foi no sexto ano, quando tive que fazer com a Bia um trabalho 

sobre rap. Enquanto pesquisávamos, soltei empolgada:

— E se a gente fizesse um rap? — sugeri, de repente.

— Quê?

— E se a gente fizesse um rap para apresentar o trabalho? É… Bora 

escrever o texto e depois tentar encaixar numa batida.

— Você tá doida, né, Vivi?!

— Provavelmente, mas fala aí se não ia ser o melhor trabalho da 

turma…

Foi tudo que eu precisei dizer para convencê-la.

Quebramos a cabeça para conseguir, e claro que não ficou nada 

maravilhoso. Na verdade ficou péssimo, mas o conteúdo estava todo 

lá e era a intenção que contava. A cereja do bolo foi que chamamos 

um grafiteiro para fazer uma arte enquanto a gente “cantava”.

A turma inteira ficou embasbacada, e Bia e eu tiramos um lindo 

dez. Depois disso, todo mundo queria fazer trabalho comigo… Mas 

esse alvoroço durou pouco. Parece que as apresentações pararam de 

ser empolgantes para o resto da turma, menos para mim. Até por-

que as matérias vão se complicando e as exigências ficam maiores.

De volta à sauna, quer dizer, à sala de aula, Eliane escolhe seis 

representantes e distribui entre eles as cidades: Roma, Nápoles, 

Tarento, Mediolano, Cremona e Aquileia. Contra a minha vonta-

de, Roma, que deve ser a cidade mais sem graça, fica com Irena, 

que é a menina mais linda da turma e, por uma magia do univer-

so, minha namorada.

Então me contento com o resultado e começo a viajar nas pos-

sibilidades: interpretar o trabalho como se estivéssemos em uma 
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arena romana, tentar reproduzir as roupas da época, fazer uma ma-

quete com a arquitetura do lugar… Me apaixono por essa ideia. 

Pronto: uma maquete da cidade! Se isso não nos der um dez, não 

sei o que dará.

Espero a professora terminar de separar os grupos para compar-

tilhar minha ideia com Irena e quem mais estiver com a gente, mas 

assim que os representantes começam a escolher os colegas de tra-

balho, levo um susto. Irena escolhe a Bia primeiro.

E assim… nada contra a Bia, é a melhor aluna da turma, mas eu 

sou a namorada, né?

Encaro Irena para tentar entender o que rolou, mas ela não me 

olha, me ignorando como se eu nem estivesse na sala. Meu coração 

acelera de preocupação. Estava tudo bem até minutos atrás. Mas eu 

devo ser a próxima.

A seleção continua e, quando chega a vez da Irena de novo, ela 

chama a Priscila, uma das amigas da Bia, e eu fico estarrecida. Não 

que não sejamos amigas delas, mas… É, não somos.

Quer dizer, fomos com a Priscila na festa da Bia no ano passado, 

que foi muito maneira, já fizemos vários trabalhos em grupo juntas 

e elas são superinteligentes, ajudam em tudo, são divertidas… Mas 

não andamos com elas.

Como assim Irena escolheu as duas primeiro?

Não que eu esteja com ciúmes ou criticando a escolha. Acho que 

teria feito o mesmo, mas não nessa ordem.

Meu peito arfa, com o medo de não ser escolhida.

Mas por que ela não me chamaria?

Não brigamos recentemente. Está tudo bem entre a gente. Acho.
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A terceira e última vez de chamar alguém chega, e ela continua 

evitando me olhar. Eu fico desolada. Ela demora um tempo, pen-

sando e olhando para os últimos três alunos na sala, até que solta, 

em voz baixa:

— Vivi.

Ouço meu nome e, em vez de aliviada, fico irritada. Tenho que 

me segurar para não arrumar briga com ela ali mesmo.

O sinal toca, e todos começam a se arrumar para ir embora. En-

rolo um pouco, para ver se ela vai me esperar, mas quando saio da 

sala dou de cara com as três tagarelando sobre o trabalho.

— Eu tive uma ideia — falo, empolgada, tentando deixar pra 

trás o ocorrido.

— A Bia também — Irena diz, abrindo um sorriso estranho ao 

me ver.

— Teve?

— A gente podia fazer um cartaz enorme e depois queimá-lo, 

para parecer velho, como se fosse um documento histórico.

— Hummm… — É tudo que consigo falar sobre aquela ideia 

horrível. — Mas será que…

— Acho uma ideia ótima — Irena me corta. — Aliás, acho que 

a Bia pode liderar a gente, que tal?

Fico chocada com a sugestão. Ela sabe o quanto sou boa nisso, 

em fazer o grupo funcionar.

Bia olha de Irena para mim, em dúvida, como se pedisse per-

missão, e eu faço cara de paisagem, apesar de sentir meu rosto es-

quentar.

— Acho que pode ser uma boa — ela responde.
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— Uma boa? — me intrometo.

A Bia é realmente uma ótima aluna e vai bem em todos os tra-

balhos. Os melhores textos da turma são dela e, quando ela está no 

grupo, é certeza de que a parte escrita vai ser nota dez. O problema 

é que ela não tem moral nenhuma. Não sabe cobrar, é boazinha de-

mais, não controla os prazos. Aí o trabalho desanda.

— Me too — Priscila concorda, com a mania chata de falar em 

inglês.

— Ótimo. — Irena se mostra satisfeita. — Vocês podem ir lá em 

casa na sexta?

— Sua casa? Mas a gente sempre faz na minha — questiono, 

começando a achar que ela realmente está com algum problema 

comigo.

— Tem que ser sempre lá?

— Não… Mas lá tem mais espaço. A gente pode se espalhar, é 

melhor pra fazer o trabalho.

— Só porque você mora na cobertura não quer dizer que minha 

casa seja pior, Vivi.

— Quê? Não disse que sua casa é pior.

— Vocês podem na sexta? — ela pergunta de novo, e as outras 

concordam, marcando o encontro sem que eu diga mais nada.

Quando Bia e Priscila vão embora, Irena se volta para mim for-

çando outro sorriso.

— O que acabou de acontecer?

— O quê?

— A gente tá brigada?

— Brigada?
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— Irena, não se faz de sonsa. Estava tudo bem no intervalo, aí de 

repente você não me olha, me deixa por último no grupo, coloca a 

Bia pra liderar o trabalho, não quer mais ir lá em casa…

— Você tá chateada porque não vai ser a líder?

— Quê? Não, Irena. Você não me escutou? Não estou chateada. 

Você que ficou estranha — bufo, tentando controlar o nervosismo.

— Ué, mas é você quem está levantando a voz.

Cerro os punhos, irritada com a conversa completamente sem 

sentido.

— Não estou louca, amor. A ideia da Bia é péssima e você sabe 

disso. — Tento manter a calma. — E você não quis escutar o que 

eu tinha pra dizer, não perguntou se posso na sexta, não quis minha 

opinião pra nada… O que está rolando? — pergunto, frustrada, e 

ela me encara com um olhar duro, que aos poucos parece amolecer, 

dando lugar a uma expressão receosa.

— Desculpa, Vi — ela finalmente reconhece. — É que… nossos 

trabalhos em grupo têm sido muito estressantes.

Me surpreendo, mas fico aliviada por ela ter finalmente falado.

— Só por causa da briga com o Zeca na última vez? Ele é um 

bundão e você sabe disso.

— Por causa dessa briga, da antes dessa, da outra antes dessa…

— Não exagera — protesto, emburrada.

— Não tô exagerando, Vivi. Ninguém mais quer fazer tra-

balho com você, e eu também estou ficando cansada. Você tem 

ideia de que as pessoas estão parando de falar comigo por causa 

disso? Não quero perder amigos porque minha namorada é meio 

esquentadinha.
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— Esquentadinha???

Tento controlar a respiração e as sensações esquisitas na barriga, 

mas é difícil demais. Me sinto traída, e com um medo horrível de 

que isso termine mal.

— É só um trabalho em grupo, Vi. Ninguém é obrigado a fazer 

como você quer, na hora que você quer. As pessoas têm opiniões 

próprias.

— Opiniões péssimas — rebato, zombando, mas ela não sorri, 

fazendo com que eu me arrependa.

— Eu travei hoje. Como não ia escolher você? Mas não quero 

mais estresse. Não aguento mais. Você quer mandar em todo mun-

do só porque é “a” pessoa que tem as melhores ideias.

— Obrigada.

— Não foi um elogio. — Ela baixa a cabeça, chateada, e sinto 

meu estômago revirar. — Você nem dá a oportunidade de os outros 

darem ideias. Sai dizendo o que cada um tem que fazer, mandando 

em todo mundo e cobrando as coisas.

— Claro que dou oportunidade, mas as pessoas têm ideias hor-

ríveis — falo, debochada. — E eu distribuo as funções só pra orga-

nizar o grupo. Todo mundo pode trocar depois. É só pra traçar uma 

estratégia, botar ordem na casa.

— Que casa? É um trabalho de escola, Vi, só isso. Vamos tentar 

assim dessa vez para evitar estresse e confusão, tá? Talvez o resul-

tado seja mais sem graça, mas vamos nos divertir. Cada uma pode 

contribuir do seu próprio jeito, sem se meter na parte da outra. Você 

precisa parar com isso, aliás. Não é porque não gosta do que alguém 

tá fazendo que pode passar por cima da pessoa.
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— Fala sério, Irena. Eu só me meto quando as pessoas estão indo 

muito devagar, ou quando estão fazendo algo errado. Só faço isso 

pra melhorar o trabalho.

— Esse é o problema, Vi. Você acha que faz tudo melhor que os 

outros. Eu só não entendo por que gosta tanto de fazer trabalho em 

grupo, se você se basta sozinha.

Esse comentário foi uma facada no meu estômago.

Não sei quantas coisas passam pela minha cabeça no momento, 

mas me sinto soterrada pelas críticas, intimidada, constrangida… 

Não esperava nada disso, ainda mais vindo dela. Fico chateada com 

a falta de tato e de carinho de Irena. Com a falta de consideração de 

todo mundo que carreguei nas costas durante os trabalhos. Nunca 

tirei menos de nove em uma apresentação graças ao meu próprio 

esforço. Saber que as pessoas não querem mais fazer trabalho co-

migo porque cobro demais é revoltante. Como acham que vão so-

breviver na vida real, lá fora?

— Ótimo — cuspo a palavra de repente, sem pensar. — Não pre-

ciso de vocês mesmo. Pode deixar que faço sozinha. — Me arrepen-

do na mesma hora, mas algo em mim é mais forte e não volto atrás.

Dessa vez, sou eu mesma quem me machuco.

— Então tá bom. — Ela nem cogita me convencer a ficar.

— Tá ótimo — rebato, ainda que por dentro esteja odiando essa 

discussão. Já brigamos vez ou outra, mas nunca assim. Encaro-a es-

perando algum um sinal de que ela vai se desculpar pelas grosserias, 

mas seu olhar duro me deixa devastada, e vou embora.


