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  Tudo começou com a leitura de um livro. Com
uma história. Não uma qualquer. Mas uma de
bilhões de anos: a das nossas origens, muito
além dos primórdios da civilização e da nossa
espécie. Uma que nos leva ao início de tudo, ao
flaring forth, ao big bang, às origens do
universo. 
  Escrita pelo cosmologista Brian Swimme e pelo
historiador cultural e ecoteólogo Thomas Berry,
The Universe Story (A História do Universo)
narra a extraordinária sequência de
transformações ocorridas nesses cerca de 14
bilhões de anos de existência do Cosmos. Numa
narrativa que une conhecimento científico à
contação de histórias, a obra mostra como essa
evolução permitiu que a Terra existisse, a vida
florescesse e a nossa espécie nascesse aqui. 
  Ao contar a sequência de combustões,
explosões, colapsos e surgimentos de estrelas,
supernovas e galáxias até chegar à formação
da Terra, os escritores nos apresentam um
universo que está em constante
desdobramento, movimento, evolução. Algo
muito mais parecido com uma história em
andamento, ao invés do pano de fundo estático
e finito da nossa existência como nos
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acostumamos a pensar.
  A compreensão de que o nosso planeta não é
um produto do acaso, rodando aleatoriamente
numa galáxia qualquer no espaço, mas o
resultado de uma série de transformações ao
longo dos bilhões de anos de evolução do
Cosmos, desperta uma nova consciência sobre
a Terra e a nossa relação com ela. Isso me leva
a questionar a forma como o nosso planeta vem
sendo retratado na astrologia. 
  Por que a Terra nunca foi usada como planeta
e arquétipo como os demais astros? Por que ela
é vista como mero pano de fundo e ambiente
da nossa existência no mapa astral? E, se
passássemos a usar o arquétipo da Terra, Gaia,
o que mudaria? Que consciência nos traria? 
  E mais, ainda.
  Que ligação existe entre a ausência da Terra
na prática astrológica e a total falta de noção
de que integramos e somos parte desse enorme
sistema que fez existir vida nesse recanto do
universo chamado Via Láctea?
  Pra responder tudo isso, o primeiro passo é
compreender o pensamento que sistematizou a
astrologia como a conhecemos e utilizamos
hoje, o que aconteceu na Grécia, Alexandria e
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Roma da Antiguidade. Com esse propósito,
então, me debruço sobre a obra A Epopeia do
Pensamento Ocidental, de Richard Tarnas, que
analisa as origens e evolução do pensamento
ocidental e de toda a construção social que
existiu a partir dele. Também assisto a palestras
e entrevistas do psiquiatra e psicoterapeuta
junguiano Bernardo de Gregório, que explica
maravilhosamente bem as origens do
matriarcado e do patriarcado. 
  Ao encerrar essa etapa, não é surpresa
alguma perceber que o pensamento patriarcal
misógino, androcêntrico e sexista já
predominava na Antiguidade. E que, como
construção cultural e social de sua época, a
astrologia foi sistematizada com essas lentes
patriarcais. A partir desse entendimento, novas
perguntas surgem, ampliando o foco da minha
pesquisa. 
  Há uma conexão entre o patriarcado, a
ausência de Gaia na astrologia, nosso divórcio
da natureza e a absoluta falta de consciência
do quanto somos interdependentes com todas
as outras formas de vida aqui? Do quanto
dependemos da existência de todos eles pra
sobreviver? Do quanto somos também
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responsáveis pela manutenção da vida?
  Volto à pesquisa e, à medida que sigo,
entendo que o nosso distanciamento da Terra
não é algo natural, mas consequência de uma
construção cultural e social do homem. E que a
consciência da nossa interdependência e
conexão com todas as demais espécies e seres,
humanas e não humanas, que compõem essa
grande comunidade chamada Terra, se tornou
tênue e desbotada no imaginário em função
dessa construção. Algo que o entendimento da
Terra na astrologia também reflete.
  Eis como passamos a, equivocadamente,
entender a Terra e a natureza como algo
distinto, à parte de nós, como o outro. O que,
por sua vez, permitiu que fizéssemos dela
apenas ambiente, um pano de fundo pra nossa
existência aqui e um recurso a ser explorado.
  Pra entender pra que e por que isso foi feito,
volto às origens do patriarcado e sua
racionalidade, impostos de forma agressiva e
com o uso de (muita) violência e opressão há
cerca de seis mil anos, o que as sagas da
mitologia grega retratam. Sim, esses mitos nos
quais a astrologia se fundamenta são
narrativas bem patriarcais. 



a
racionalidade PATRIARCAL
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  Pra entender a conexão entre a mulher, a
terra, a natureza e o temor do patriarca a elas,
Bernardo de Gregório nos leva às origens do
matriarcado. Nesse tempo, em que a vida só
era possível em grupo, as mulheres
engravidavam sempre na mesma época, já que
o cio era coletivo. Não menstruavam, explica
ele, pois engravidavam a cada novo cio. 
  Numa época em que nada se sabia sobre o
funcionamento fisiológico dos corpos, a
capacidade da mulher de gerar vidas, de parir
seres "do nada", logo foi comparada ao
fantástico poder da terra de gerar frutos e
subsistência. Assim, a mulher tornou-se figura
com acesso ao mistério, ao sagrado, e
detentora do poder. 
  Dessa associação, nasce o temor do patriarca
à mulher. Do medo de perder o poder para ela,
surge a necessidade de subjugar a terra e o
corpo feminino e de extinguir, destruir,
aniquilar e apagar quaisquer vestígios e
referências matriarcais na sociedade, sempre
com o uso de muita violência. Eis como a
mulher, a natureza e a terra foram rotuladas
como inferiores, silenciadas e passaram a ser
tratadas como objetos, bens a serem
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conquistados, meios para atingir objetivos e
recursos a serem explorados até seu
esgotamento.
  Com a ascensão da cultura patriarcal e suas
narrativas, arquétipos como o da Terra, Gaia, e
o da nossa relação de comunhão, interconexão
e interdependência com a natureza vão
desbotando no imaginário coletivo. Quem
mantêm esses arquétipos vivos são os povos
indígenas originários – não por acaso, também
conhecidos como Guardiões das Florestas. São
eles que, desde sempre, perpetuam e mantêm
essa visão celebratória e de comunhão com a
grande comunidade de espécies que compõe a
vida na Terra. Exemplo lindo disso são as falas
e os livros de Ailton Krenak, líder indígena,
escritor, ativista e uma das vozes mais
importantes no mundo na defesa do meio
ambiente. Suas palavras e cosmovisão também
me ajudam e inspiram nessa pesquisa.
  O uso institucionalizado da violência, da
dominação, da posse, da conquista, da
opressão e da exploração sobre os corpos das
mulheres, da natureza, da terra e dos demais
seres considerados inferiores, humanos e não
humanos, dá origem às estruturas conceituais 
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do patriarcado. E delas derivam, entre outros,
o sexismo, o colonialismo, o extrativismo, o
imperialismo, o racismo, o machismo, o
capitalismo, o especismo e também o
androcentrismo, que estabelece o referencial
masculino como norma universal.
  Como explica a filósofa Daniela Rosendo no
sensacional Sensível ao Cuidado – Uma
Perspectiva Ética Ecofeminista, estrutura
conceitual é o “conjunto de crenças básicas,
valores, atitudes e pressupostos que dão forma
e refletem como alguém vê a si mesmo e ao
mundo”. É uma “lente socialmente construída
através da qual a pessoa percebe a realidade”,
conclui Daniela, aqui citando a também filósofa
Karen Warren.
  Esse estudo acabaria me levando ao encontro
do ecofeminismo, campo do saber que aborda
e escancara a opressão e o silenciamento
impostos à mulher, à terra e a tantas outras
formas de vida, humanas e não humanas. E,
ainda, à História das Mulheres, que me faz
compreender o quanto elas foram,
sistematicamente, excluídas das narrativas
históricas, ainda que sempre tenham sido
agentes dela. Da mesma forma que a Terra foi
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apagada perante os demais planetas na
astrologia. 
  A essa altura, fica claro de onde vem toda a
construção social e atividade cultural,
comportamental e econômica dos nossos
tempos, inclusive a prática astrológica nossa de
cada dia. O que explica muito como a Terra se
faz presente na astrologia: como um ambiente
mundano, onde a vida acontece e a nossa
história se passa. Ou seja, como pano de fundo.
Um papel supercoadjuvante que, nem de longe,
nos dá a consciência da importância da Terra
como coprotagonista da nossa vida aqui. 
  O que agora também salta aos olhos é o fato
de termos apenas duas deusas de figura
feminina associadas a planetas astrológicos:
Lua e Vênus. A primeira simbolizando nutrição,
emoção e reprodução. A segunda, amor,
beleza e desejo. Não por acaso, todos atributos
rotulados como inferiores e relacionados ao
feminino e ao papel da mulher na cultura
patriarcal.
  Já os atributos considerados de vital
importância para o patriarcado e sua
perpetuação no poder até os nossos dias são
associados aos deuses de figura masculina:
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a assertividade e a violência conquistadora de
Marte; a racionalidade apolínea do Sol; a
construção de uma estrutura e realidade
opressoras imposta por Saturno; e o
conhecimento acadêmico, as crenças e dogmas
religiosos frequentemente intolerantes e as leis
nem tão justas de Júpiter. 
  A perpetuação dessa narrativa patriarcal só
reforçou a opressão contra a mulher e toda
forma humana e não humana considerada
inferior, assim como a dominação sobre a
natureza e a objetificação da Terra, único
planeta do sistema solar onde floresceu vida e
que deu origem a todas as espécies que aqui
habitam. Inclusive a nossa, Homo Sapiens – o
homem sábio. Aliás, veja como a visão que
coloca o homem como referência universal está
mesmo presente em tudo: não basta ser
Sapiens, tem que ser Homo.
  Isso tudo me fez pensar no quanto a ausência
do arquétipo da Terra, Gaia, nos mapas não só
refletiu, mas também ajudou a perpetuar a
visão patriarcal e a cosmovisão que dela deriva
e orienta toda a construção social por aqui: a
de que somos separados da natureza. E que o
planeta e todas as suas espécies e seres, e
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inclua aí a mulher, existem para a exploração,
dominação, subjugação, opressão e satisfação
dos desejos e ambições do homem, ao invés de
serem celebrados como formas distintas e
interdependentes de vida. 
  Recolocar a Terra, Gaia, nos mapas seria uma
forma de despertar a consciência dessa nossa
interconexão e interdependência com as
demais formas de vida, como integrantes da
ecosfera que todos somos. Mas não só isso.
Acredito que a Terra também reintegraria o
corpo, a intuição e o senso de coletividade à
racionalidade hoje absolutamente lógica e
desprovida de qualquer sensibilidade. Assim,
restituiríamos à consciência o sentir e o senso
de pertencimento do self a um sistema maior do
que apenas o eu, levando a um
autoconhecimento menos autocentrado e
umbiguista e mais amplo e empático.
  Devolver Gaia ao universo dos arquétipos
astrológicos, portanto, não é apenas
importante, mas imprescindível para a nossa
cura pessoal e planetária e pra cancelar o fim
do mundo como o conhecemos. Afinal, com
essa nova consciência, poderíamos nos unir pra
contar novas histórias e mitos e, com elas,
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repovoar o imaginário com narrativas que
celebram a comunhão de todos os seres e
subvertem as lógicas de dominação,
exploração e opressão que sustentam o
patriarcado e que tão prejudiciais têm sido a
todas as formas de vida aqui.
  Com essa convicção aquecendo minhas
entranhas e plenamente consciente que essa
narrativa é fruto de uma visão absolutamente
patriarcal, começo a reler o mito clássico de
Gaia, a Terra. E não me surpreendo com o que
encontro nele.



o mito
de GAIA
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  Para os gregos, Gaia, a Terra, a Grande Mãe,
é criada a partir do caos. Fértil que é, tudo que
cai em seu ventre ganha vida. Assim, dá origem
ao mar, às montanhas e ao céu, Ouranos
(Urano), a quem desposa e origina os Titãs e os
Cíclopes. Decepcionado com suas crias, que vê
como imperfeitas e medonhas, Urano passa a
açoitá-los e aterrorizá-los, aprisionando e
abandonando todos no tártaro. 
  Indignada com a maneira como o marido trata
seus filhos e disposta a por um fim à tirania do
esposo, Gaia pede ajuda a Cronos (Saturno),
seu filho titã. Com uma foice especial
concedida pela mãe, ele corta fora os testículos
do pai, os joga ao mar e prende Urano no
tártaro. Saturno, então, se torna o novo
governador. Casa com sua irmã Reia e
começam a gerar filhos. Tudo vai bem até que,
atormentado pela profecia de que ele também
seria destronado por um filho, Saturno passa a
engolir suas crias. Surge, aí, o arquétipo do pai
devorador e um símbolo do patriarcado, que
usa a opressão de todas as formas devido ao
medo de perder o poder. 
  Reia, assim como Gaia, se revolta com a atitude
de Cronos. Então, esconde Zeus (Júpiter) e 
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entrega uma pedra ao marido, que engole sem
suspeitar. Zeus cresce e, junto aos irmãos
Hades (Plutão) e Poseidon (Netuno), destrona o
pai e despacha Saturno para o tártaro. Assim,
o mito retrata como as pátrias, as nações, vão
se sucedendo no poder ao longo da história das
civilizações nesses seis mil anos.  
  Essa narrativa também mostra como o
patriarcado cria a desconexão e a polarização
entre céu e terra, corpo e espírito, alma e
mente, nos tornando cegos, surdos e
insensíveis para a psique da natureza, do
Cosmos e dos corpos não humanos na Terra. Se
antes a relação entre o homem e a mulher com
a natureza e a terra era de celebração,
unidade e comunhão, com o patriarcado, ela se
torna de separação, abuso, opressão,
subjugação, exploração. E é com esta visão
violenta e dominadora que as sociedades vêm
tratando não apenas Gaia, a Terra, mas
também a mulher e todas as demais espécies
da natureza e seres que considera inferiores.
  Relendo o mito com essa visão, logo identifico
as construções patriarcais sutis que permeiam
a narrativa. Por exemplo, pra se defender de
Urano, uma impotente e vítima Gaia recorre a
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um filho homem, que assume o papel de
salvador, até se tornar o próximo déspota a ser
deposto. Aliás, eis aí a ideia de que a mulher
precisa de um homem pra defendê-la e cuidá-
la e a do salvador branco que sustenta o
colonialismo até hoje. 
  Outra coisa que torna claro o apagamento do
protagonismo da mulher nesse mito é a não
participação das filhas no complô que derruba
o pai Saturno. Quem o faz são apenas os filhos
homens – Zeus, Poseidon e Hades – que,
depois de destronar o pai, partilham entre eles
o governo do mundo. O céu fica com Zeus. O
mar, com Poseidon. E o submundo, com Hades. 
  Bem patriarcal essa divisão dos bens, hein?
  Gaia desaparece, se torna inexistente. Dos
testículos de Urano lançados ao mar, surge
uma espuma e, dela, nasce Vênus, a deusa do
amor, da beleza, da estética e do prazer. Todos
eles atributos associados ao feminino e à
mulher. Já as irmãs passam a ser submissas ao
irmão regente de todas as leis, que é Zeus
(Júpiter). Assim, a mulher se torna legalmente
dependente do homem. 
  Esse fato, aliado ao papel que as irmãs
assumem no mito, diz muito sobre o patriarcado 
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e a posição de subalternidade imposta às
mulheres até hoje.
  Mais por convencimento do que por vontade,
Hera (Juno) se torna esposa do todo-poderoso
Zeus. A princípio, ela não queria se casar de
jeito algum. Preferia ser livre e fazer o que lhe
desse vontade. Mas diante do intenso e sedutor
cortejo sedutor de Zeus, Hera acaba cedendo.
Já casada, tolera toda sorte de capricho do
marido e suas puladas de cerca até que se
revolta e articula com outras deusas uma
insurreição para destronar Zeus e assumir o
poder. A tentativa, no entanto, acaba
frustrada e Hera é castigada. 
  E como essa deusa que teve a ousadia de
transgredir é retratada nos mitos? Como uma
mulher tresloucada, irracional, extremamente
vingativa e dominada pela ira. Hera é o retrato
da mulher subjugada pela força e pela
violência do patriarcado, tolhida de sua
soberania e poder pessoal, presa e frustrada
num casamento por obrigação, que vê toda sua
potência reprimida e reduzida a um só papel: o
do corpo necessário para reproduzir e
perpetuar o patriarcado. É aquela a quem cabe
cuidar do ambiente doméstico e dos filhos, sem
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jamais ousar questionar, pensar por conta
própria, chefiar, liderar, comandar. Fosse eu,
seria enfurecida também.
  Com esse desfecho, o patriarcado dá seu
recado de forma bem clara: a mulher jamais
deve ousar questionar o papel do patriarca ou
tomar o lugar dele. À ela, cabe apenas dizer
amém e concordar com tudo. Parece exagero?
Talvez. Mas se olharmos para o que já
aconteceu no Brasil, temos um claro exemplo
disso. Até 1962, mulheres casadas só podiam
trabalhar, abrir conta em banco, viajar e ter
um negócio próprio se o marido permitisse. Sem
autorização legal dele, nem pensar.
  Já a irmã Deméter (Ceres) se torna a nova
deusa da terra e uma figura materna. Mas,
além de não apresentar o mesmo poder da
sábia avó Gaia, ela é subordinada a Zeus e tem
uma pegada muito mais conectada com a
produtividade. Com a terra como recurso, e
não mais como fonte de toda a vida. Por fim,
Héstia (Vesta), a primogênita das irmãs e única
que se mantém virgem, é a cuidadora e
protetora do fogo, símbolo do que une e
mantém os laços familiares e do que aquece o
mundo interior. Assim, se torna a protetora da
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alma do lar, da vida doméstica, da família, e da
pátria, que é o lar maior. A mais espiritual das
deusas é retratada como poderosa, mas alheia
aos assuntos do corpo, da política e da esfera
mundana, como cabe à mulher virgem ser.
Resumindo: todas as mulheres sob a regência
do patriarca são peças no seu jogo.
  Além disso, também significativo no mito é a
castração de Urano pelo patriarca Saturno, ato
que torna o céu e o Cosmos totalmente
masculinos e desmantela a conexão entre o
sagrado e a mulher que, até então, era
vigente. E mais: dos testículos de Urano
jogados no mar, surge Vênus e, com ela, o
novo papel que cabe à mulher.
  Essa castração também retira atributos como
inspiração, sensibilidade e intuição da
racionalidade que comanda a inovação, a
ciência e a tecnologia, todas essas
manifestações arquetípicas de Urano.
Desprovidos dessas qualidades, os avanços
científicos e tecnológicos se tornam suscetíveis
a criar consequências nefastas e violentas aos
corpos da Terra, Gaia, e de seus filhos e filhas.
Está aí a bomba atômica pra nos mostrar. 
  Ao final dessa releitura do mito de Gaia, fica
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mais clara a percepção do quanto os valores e
crenças conceituais do patriarcado presentes
na mitologia também estão na astrologia.



o patriarcado
e a ASTROLOGIA
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  Ainda que as origens mais remotas da
astrologia estejam em tradições matriarcais, foi
em tempos bem patriarcais que esse saber foi
sacramentado e sistematizado nos moldes que,
hoje, utilizamos.
  Diferentemente do que muitas pessoas
acreditam, que mulheres bruxas tenham sido
praticantes de astrologia, esse saber foi
restrito aos homens por séculos, já que às
mulheres era negado o acesso ao ensino
superior e seu conhecimento. E, ainda que elas
sempre tenham encontrado formas de
subverter as normas patriarcais, só no final do
século XIX que isso começa a mudar
socialmente e a mulher chega às universidades.
  Na época em que a astrologia nossa de cada
dia foi sistematizada pelos gregos e, depois,
por Claudio Ptolomeu na Roma Antiga, autor
do que se considera até hoje a "bíblia" da
astrologia, essas culturas eram extremamente
patriarcais. Às mulheres, não era permitida a
participação na política, na vida pública,
acadêmica e tampouco na religiosa. A elas
cabiam basicamente dois papéis: o de
prostituta ou o de esposa do patriarca e mãe
de seus rebentos. 
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  O primeiro tinha como finalidade não só dar
prazer aos homens, mas manter "intocadas" as
futuras esposas e mães – afinal, o patriarca
precisava ter certeza de que o filho que
herdaria suas terras e posses era legítimo, que
perpetuaria seu sangue e seu nome. E eis por
que a sociedade patriarcal criou o tabu da
virgindade. 
  Já o segundo papel, que privilegiava as
mulheres mais abastadas, com mais posses e
condições de se fazerem belas, tinha como
finalidade garantir a prole do patriarca e o
cuidado com a casa e o ambiente doméstico. E,
claro, dar prazer ao homem. 
  Resumidamente, era isso.
  Não me parece coincidência, portanto, que no
panteão dos planetas astrológicos somente dois
deles tenham sido nomeados e relacionados a
deusas de figura feminina. 
  À Lua, um deles, foram associados o arquétipo
da mãe e atributos conectados aos humores, ao
mistério, à intuição e também à vida doméstica,
ao papel de mãe e ao lar. Ou seja, à função de
reprodutora e cuidadora que o patriarcado
definiu ser da mulher. Conecte os pontos e você
vai entender por que o aborto é uma questão
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definida até hoje pelo estado patriarcal e não
uma decisão pessoal da mulher.
  À Vênus, por sua vez, associou-se o arquétipo
da sedutora e atributos como beleza, estética,
prazer e amor. Todos eles, qualidades
necessárias à esposa, mas imprescindíveis nas
amantes, nas prostitutas. 
  Coincidência? Não. Construção social, mesmo. 
  Aliás, é importante destacar aqui o que diz a
professora doutora Suzana Veiga no seu curso
Introdução à História das Mulheres, outra fonte
na minha pesquisa. Para ela, as mulheres podem
ter sido silenciadas, sendo sistematicamente
excluídas da história, mas sempre foram
agentes dela e jamais foram silenciosas. “Esse
projeto de poder visava destituir as mulheres de
sua humanidade, lhe dando um lugar de
marginalidade e subalternidade”, explica
Suzana.
  Isso acontece também na narrativa astrológica
e, se tem algo que deixa bem clara essa ideia e
estrutura patriarcal, é a regência dos signos. Na
mais antiga mandala zodiacal, que data da
época de Platão, os signos não eram regidos
por planetas, mas, sim, pelos 12 olímpicos, os
deuses do Panteão grego. A primeira coisa que
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chama a atenção nessa mandala é o equilíbrio
entre figuras masculinas e femininas – havia
seis de cada e sempre com uma masculina
opondo uma feminina. Por exemplo, Áries era
regido por Palas Atena. Do outro lado, Libra
tinha como regente Héfestos. Da mesma forma,
Hermes regia Câncer; e Héstia, Capricórnio.
  Foi Ptolomeu quem mudou tudo por volta de
140 a.C., então atribuindo aos planetas a
regência dos signos. Pra isso, definiu a posição
do Sol e da Lua. Ele, símbolo do dia e da
racionalidade apolínea. Ela, da noite, da
sensibilidade que não pertencia mais à razão e
do mistério; ou seja, de tudo aquilo que a
racionalidade não dá conta e, por isso, é
taxado como inferior. A partir deles, Ptolomeu
distribuiu os demais planetas para cada lado
dessa dupla, seguindo a ordem com que eles se
distanciavam da Terra.
  Assim, a Lua passou a reger Câncer e a casa
4 que, não por acaso, é a área do mapa astral
que corresponde à esfera doméstica, ao lar, à
maternidade. O Sol, que representa a
racionalidade apolínea tão exaltada pelo
patriarcado, tornou-se regente de Leão e da
casa 5, área relacionada à soberania, à
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realeza, à capacidade de expressar ao mundo
toda a sua criatividade e gerar descendentes.
Já Saturno, símbolo do patriarca, que sequer
aparecia na mandala anterior, agora rege
Capricórnio e a casa 10, a área do mapa
referente à vida pública, à autoridade, ao
patrão da coisa toda.
  Veja, você, como tudo é construção. 
  Essa minha linha de pesquisa ganha fôlego
quando encontro outra voz questionadora ao
ler o artigo A Feminist Stand on Astrology (Um
Posicionamento Feminista na Astrologia, em
tradução livre), escrito pelo astrólogo Alejo
Lopez e publicado no site da Faculty of
Astrological Studies.
  Assim como eu, Alejo identifica uma
abordagem sexista na forma como o modelo
astrológico que conhecemos foi projetado e
reflete se não é tempo de questionar esses
conceitos impregnados por uma visão de
mundo patriarcal. Não com o intuito de
desvalidá-los, mas, sim, o de revisitá-los com
uma nova consciência, a fim de não perpetuar
visões equivocadas que "podem estar
escondidos nessas estruturas bem-aceitas”,
como Alejo tão bem coloca. 



31

  “Seria bom lembrar que Ptolomeu também era
um humano, imerso na cultura de seu tempo.
Ele pode ter construído, esperando ou
confiando que faríamos perguntas, ao invés de
simplesmente aceitar certezas. Afinal, ele era
um empirista e não um crente”, endossa.
  O conceito de dignidades e debilidades – que
é anterior à Ptolomeu, mas foi revisado por ele
– mostra como os atributos associados a um
planeta fluem de forma mais natural e potente
ou mais truncada e complicada em
determinados signos do Zodíaco. Para lhe
mostrar como a visão sexista patriarcal está
presente nesse conceito, fruto da cultura
predominantes do período em que foi
sistematizado, apresentarei as dignidades e
debilidades de Lua, Vênus, Saturno, Marte e
Sol. 
  Comecemos pela Lua. A sua regência em
Câncer significa que os atributos relacionados
à ela fluem nesse signo que é associado ao
universo das emoções, da sensibilidade, da
maternidade, da nutrição, da afeição, do afeto,
do lar. Todos eles, assuntos da alçada da
mulher para o patriarcado. Também não me
parece coincidência que o astro que
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representa o papel de reprodutora da mulher,
assim como toda a sensibilidade e
irracionalidade à ela atribuída pelo sistema
patriarcal, seja regente do signo e da casa
astrológica que simbolizam a vida doméstica e
a maternidade na esfera mundana.   
  Agora, imagine em que signo a Lua fica em
exílio, onde seus atributos enfrentam
dificuldades de expressão e ficam debilitados?
Em Capricórnio, aquele que representa a
autoridade, a autonomia, a chefia. É um aviso
muito claro de que a mulher não deve almejar
nada disso e tampouco a vida pública. Afinal,
isto tudo é papel do homem. 
  A essa altura da pesquisa, eu me pergunto o
quanto podemos estar perpetuando estruturas
opressoras sem nem nos darmos conta.
Também entendo o motivo pelo qual a
cosmologia arquetípica, que foca o estudo
astrológico tão somente nos planetas e suas
interações e relações no mapa astral,
desconsiderando signos e conceitos como o das
dignidades e debilidades, sempre fez tão mais
sentido pra mim.
  Mas voltemos à Lua. Suas qualidades ganham
força e são exaltadas em Touro, signo
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relacionado ao cuidado com a terra, à
agricultura, à fertilidade, ao prazer sensorial, à
beleza. E sua queda, onde seus atributos ficam
enfraquecidos, emudecidos, se dá em
Escorpião, signo associado ao sexo, ao desejo
carnal, ao orgasmo, ao êxtase. Aqui, mais uma
mensagem clara é passada: não cabe à mulher,
menos ainda à mãe simbolizada pela Lua, o
direito ao prazer e ao desejo sexual. Isso é da
natureza do homem. E aí outra mensagem
subliminar é dada através da astrologia: quem
naturalmente tem “necessidades” sexuais é o
homem. Sexo pra ela é apenas pra reproduzir. 
  Aliás, sabe quem regeu o signo do sexo até o
século passado, antes que Plutão tomasse
posse dele? Marte, o planeta associado ao
guerreiro, à virilidade, ao macho. Não por
acaso, esse mesmo Marte fica em queda, ou
seja, tem dificuldades em mostrar toda a sua
potência e virilidade em Câncer, o signo cujos
atributos são relacionados ao que o
patriarcado estabeleceu como sendo
característico ou da natureza da mulher.
  Suas qualidades são exaltados em Capricórnio,
onde colhe os louros do sucesso e sua figura de
autoridade e governante do lar é indiscutível.
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Já seu exílio se dá em Libra e Touro, uma vez
que beleza, sedução, fertilidade, arte e
harmonia são assuntos de alçada da mulher e
não combinam de forma alguma com a
virilidade e força do macho. Mais patriarcal,
impossível. 
  Apresentados Marte e Lua, passemos ao
outro astro relacionado a uma deusa feminina:
Vênus. Os atributos da sedução, da beleza, da
harmonia, da estética, do prazer associados a
este planeta fluem quando ela está nos signos
que rege, Touro e Libra. O primeiro,
relacionado aos prazeres sensoriais, à
fertilidade, à criação, à posse. O segundo, à
harmonia, à beleza, à arte, à união, ao
casamento. 
  Os atributos conectados ao arquétipo
venusiano se tornam um problema e exigem
muito esforço em Áries e Escorpião, ambos
regidos por Marte, o machão. Nesses signos,
Vênus fica em exílio. Em Áries, que é
relacionado à iniciativa, à assertividade, à
impulsividade, o recado dado é o seguinte: não
cabe à mulher tomar a iniciativa. Nunca.
Jamais. Pra nada.
  Já em Escorpião, signo associado ao desejo
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sexual, ao orgasmo, ao êxtase, aos tabus e aos
jogos de poder, a mensagem velada é de que é
proibido à mulher o prazer, o desejo sexual e a
manipulação emocional. Isso só está liberado
para o homem. Para elas, é um tabu. Tanto é
que a femme fatale, a mulher que usa a
sedução e o sexo pra manipular e ludibriar o
homem, é uma imagem arquetípica associada à
Vênus em Escorpião. 
  Falando nisso, li um texto sobre Cleópatra que
apontava como sua força e influência iam muito
além do poder de sedução, que ela era uma
mulher extremamente articulada e inteligente.
Mas como essa rainha foi retratada e
estigmatizada pela cultura patriarcal? Como
uma mulher fatal. Uma sedutora. Dona de um
corpo pecaminoso. Afinal, se o assunto é
inteligência, não combina com a mulher. Nem
com Vênus, portanto.
  Pode parecer exagero, mas, infelizmente, não
é. Prova disso é o signo em que os atributos de
Vênus se tornam fracos e praticamente sem
voz, o que acontece em Virgem. Associado à
análise, ao pragmatismo e ao pensamento
crítico, qualidades que não cabem de forma
alguma à mulher no patriarcado, esse signo
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também se relaciona à produtividade da terra,
ao serviço e ao servir, e ao discernimento
capaz de distinguir a dose entre remédio e
veneno.
  À prostituta cabia ser sedutora, vaidosa e
bela, e não deter conhecimento, saber,
educação. Afinal, nada disso pertencia à
"natureza" inferior dela. Para o patriarca,
mulher tinha que entrar muda, sair calada e
não pensar coisa alguma no meio desse
processo. E àquelas que tivessem beleza,
vaidade e sedução emudecidas, cabiam outros
papéis, como o de bruxa, serviçal da casa,
parteira, lavadeira e demais atividades
conectadas ao universo doméstico e do
cuidado. 
  Veja bem: essa narrativa de relegar à mulher
tais papéis é uma construção que serve ao
patriarcado, que lhe interessa para promover o
apagamento e a subalternidade da mulher.
Porém, como bem salienta a professora Suzana
Veiga, isso não significa que as mulheres não
tenham subvertido essa ordem ao longo dos
séculos e tenham sido, sim, participantes ativas
e agentes da história sempre que possível.
Exemplos não faltam.
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  “Tômiris cortou a cabeça de Ciro em batalha,
Suzanne Bellair, ex-escravizada, lutou
bravamente pela libertação do Haiti até ser
levada à guilhotina gritando por liberdade e
pelo fim da escravidão”, conta Suzana.
Também há nomes como a guerreira Dandara
dos Palmares, que lutou ao lado de Zumbi, aqui
no Brasil, ou a rainha Nzinga, do reino de
Ndongo, que “impôs sua autoridade aos chefes
locais, conquistou o reino vizinho de Matamba e
tornou-se uma forte figura política na região”.
E, ainda, como lembra Suzana, o caso das mais
de 60 mulheres que foram senhoras de
engenho, em Pernambuco, entre os anos de
1535 e 1640. 
  Nada disso significou, no entanto, um
rompimento com a norma vigente e, menos
ainda, uma permissão do patriarcado para a
emancipação da mulher. Comum a todos os
exemplos mencionados, há o apagamento ou a
coadjuvação de seus feitos na história,
exatamente com o propósito de perpetuar a
narrativa patriarcal predominante e, claro, a
submissão e a subalternidade da mulher.
  Voltando à Vênus, como tudo que se opõe à
racionalidade apolínea solar e à cultura da
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violência é considerado inferior e, portanto,
atribuído à "natureza" da mulher, nada mais
lógico que o signo de exaltação para um
planeta associado à uma deusa feminina fosse
conectado ao romantismo excessivo que beira
a fantasia, ao sonho, à compaixão, à
insanidade, ao que é oposto à racionalidade.
Que signo é esse? Peixes, a antítese da lógica. 
  Essa mesma linha de raciocínio se aplica ao
Sol, símbolo da racionalidade apolínea e do
narcisismo. Seus atributos fluem em Leão, signo
conectado à realeza, à soberania, à expressão
autocriativa, ao poder individual, à primazia do
self. Sua exaltação se dá em Áries, o signo da
iniciativa, da assertividade, da impulsividade,
do eu. Os atributos do Sol têm problemas de
manifestação nos signos onde o eu é menos
importante do que o nós. No exílio em Aquário,
o eu deve servir aos interesses da comunidade,
da sociedade, da coletividade. Já sua queda em
Libra acontece porque a parceria, o espírito de
equipe e o nós devem predominar sobre o eu.
  Por fim, vejamos Saturno, o símbolo da
autoridade patriarcal e do patriarca. Como disse
antes, esse planeta rege Capricórnio, um signo
associado à vida pública, à autonomia, à chefia,
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à inquestionável autoridade de governante da
pátria e do lar. Seus atributos são exaltados em
Libra, signo que é relacionado à harmonia, à
arte, ao equilíbrio, mas também ao casamento.
Ou seja, a autoridade patriarcal se impõe
também na esfera do matrimônio, onde o
marido se torna o patrão e dono da mulher. 
  O emudecimento dos atributos de Saturno se
dá em Câncer, signo associado ao universo
doméstico, ao lar, à maternidade, às emoções,
àquilo tudo que foi definido como "natural" da
mulher. E seu exílio, onde seus atributos têm
muita dificuldade em se manifestar, em Áries,
pois esse signo simboliza o despertar do novo e,
portanto, o fim da liderança do antigo
patriarca, que é substituído pelo mais jovem.
  A essa altura está claro o quanto os conceitos
estruturais do patriarcado estão presentes na
astrologia. Para Arielle Gutmann e Kenneth
Johnson, autores de Astrologia & Mitologia,
“estamos numa era de mudança radical e
profunda, uma era em que os arquétipos da
consciência também estão em estado de
transformação. (...) No momento certo, outra
mandala surgirá do caos aparente e as ideias
que trazem esse estímulo e inspiração aos
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astrólogos contemporâneos formarão a base
de uma nova estrutura, uma nova mandala que
representará uma nova fase de consciência”.
  Também esse parece ser o papel da Terra,
Gaia, no panteão planetário astrológico: o de
despertar uma nova fase de consciência. Uma
que subverta as narrativas homogêneas e
ponha um fim às visões, crenças e valores
patriarcais que, até aqui, estruturaram e
guiaram toda a forma de construção social e
cultural.
  Não por acaso, foi em uma época de
contracultura e do surgimento dos movimentos
ecofeminista e ambiental que a Terra, Gaia,
despertou no imaginário e foi redescoberta por
nós.



o despertar
de GAIA
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  Foi na véspera do Natal de 1968, com a
primeira imagem da Terra vista do espaço,
clicada pela tripulação da missão Apollo 8, que
o arquétipo de Gaia despertou no imaginário,
voltando a ser animado em nossa consciência
outra vez. 
  Conhecida como Earth Rise, Nascer da Terra,
a imagem impactou e inspirou a humanidade.
“Ver a Terra como ela realmente é, pequena e
azul e bela naquele eterno silêncio em que
flutua, é ver-nos como viajantes juntos sobre a
Terra, irmãos nesse brilhante afeto em meio ao
frio eterno — irmãos que agora se sabem
realmente irmãos”, escreveu o poeta Archibald
MacLeish, no New York Times, no dia seguinte
à publicação da foto.
  Para a astrologia, quando um planeta é
descoberto, um novo impulso e anseio desperta
na consciência. E ainda que a Terra não fosse
exatamente nova pra nós, nunca antes
havíamos visto uma imagem sua. O impacto
dessa visão despertou em nós o que MacLeish
traduziu em poesia: a compreensão da Terra
como nossa casa comum. E nós, como uma
grande comunidade.
  Um ano depois, James Lovelock apresenta



43

ao mundo a Hipótese de Gaia, ou Teoria de
Gaia, na qual defende que a Terra possui
capacidade de autorregulação de suas
condições. Em 1972, a bióloga Lynn Margulis se
une a ele e, juntos, caracterizam Gaia como um
sistema com uma rede interconectada de ações
interdependentes para o controle da vida aqui.  
  Nesse mesmo ano, acontece a primeira
conferência mundial sobre clima e meio
ambiente em Estocolomo, e a segunda imagem
da Terra é feita do espaço. Nela, o planeta
aparece em toda a sua exuberância. Essa
imagem estamparia a capa da Time na edição
de janeiro de 1989, na qual a revista
apresentou a Terra como a personalidade do
ano de 1988, abordando a ameaça à vida do
planeta. 
  Bem antes disso, em 1970, é instituído o Dia da
Terra nos Estados Unidos, que passou a ser
celebrado anualmente na data de 22 de abril.
No Brasil, o ambientalista José Lutzemberger
cria a primeira entidade ecológica do país, a
Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente
Natural (Agapan). Esse ano também é marcado
por uma série de atos pró-meio ambiente em
solo norte-americano. 
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  Em 1973, o mundo testemunha o início do
movimento Chipko, na Índia, quando um grupo
de mulheres moradoras da comunidade Mandal
se mobiliza contra a derrubada de árvores
nativas. Tocando tambores, elas entram na
floresta e se abraçam às árvores, assim
impedindo a sua derrubada. A partir daí, o
movimento passa a realizar outras ações
similares para resistir às ações de madeireiros e
combater as monoculturas de árvores.
  Ainda na década de 70, o feminismo
ecológico desponta como movimento político.
Esse nascimento acontece durante a segunda
onda do feminismo, que se dá entre os anos 60
e 80, em que a busca por direitos iguais do
movimento foca nas questões referentes a
mercado de trabalho, sexualidade e
reprodução. Já na primeira onda, iniciada no
final do século 18 e que vai até as primeiras
décadas de 1900, o foco das lutas havia sido
principalmente o acesso à educação e aos
direitos legais, como o voto.
  Muito antes dessa primeira onda, já existiam
debates sobre o tema e, com a Revolução
Francesa, nasce o embrião do movimento das
mulheres. Em 1791, a dramaturga revolucionária
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Olympe de Gouges escreve a Declaração dos
Direitos da Mulher e da Cidadã, questionando a
autoridade masculina, a importância das
mulheres e da igualdade de direitos já que a
Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadãos e aplicava somente aos homens. Sua
voz foi calada com uma sentença de morte: ela
foi guilhotinada em Paris, em 3 de novembro de
1793, um ano após a escritora e defensora dos
direitos da mulher Mary Wollstonecraft
publicar a Reivindicação dos Direitos das
Mulheres, na Inglaterra.
  Ter essa primeira onda do feminismo
acontecendo no período da descoberta de
Urano, o que aconteceu às vésperas da
Revolução Francesa, em 1781, me parece uma
bela sincronicidade e um alerta do quanto a
revolução, outro atributo associado ao
arquétipo desse planeta, assim como a ciência
e a tecnologia, se tornam letais à vida quando
desprovidos das qualidades relacionadas à
Terra, que são o cuidado, a responsabilidade e
a sensibilidade com a vida e com o impacto que
causam ao planeta. Sem essa consciência,
criam-se danos (muitas vezes) irreversíveis e
situações com consequências nefastas, como
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no caso da bomba atômica. 
  De volta à segunda onda do feminismo, em
1974, a feminista francesa Francoise d´Eaubonne
cria o termo ecofeminismo em sua obra Le
Feminism ou la Mort (O Feminismo ou a Morte).
Nele, estabelece o ecofeminismo como
movimento e filosofia que propõe uma “nova
forma relacional de gênero entre os sexos, bem
como entre a humanidade e o meio ambiente”.
Um conceito que subvertia as estruturas
patriarcais de dominação, opressão e
exploração sobre a terra, as mulheres e todos
aqueles que são considerados inferiores,
humanos e não humanos. 
  “A figura do homem e do masculino como
centro das formações culturais é prejudicial
tanto para vida e liberdade das mulheres, como
das espécies humana e não humana, pois os
mesmos adjetivos causadores da violência
contra os corpos femininos também levaram às
mazelas ambientais”, defende a advogada e
ecofeminista Vanessa Lemgruber, no Guia
Ecofeminista – Mulheres, Direito, Ecologia.
  Nessa obra, Vanessa se debruça sobre as
ondas feministas e explica todos os debates e
ideias discutidas em cada etapa, bem como
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seus múltiplos olhares e abordagens. Assim, vai
mostrando como o feminismo foi se tornando
plural, à medida que avançava.
  Quanto mais me aprofundo na pesquisa, mais
convicta fico do quanto é necessário resgatar o
arquétipo da Terra, Gaia, na astrologia. Não só
pra lembrar que a Terra é muito mais do que
cenário e pano de fundo da jornada de
evolução e consciência do self, do eu, por aqui,
mas também pra reforçar que essa evolução
inclui a noção de pertencimento e
interdependência com as demais espécies e
formas de vida. 
  Também entendo que o uso do arquétipo da
Terra nos mapas astrais e na narrativa
astrológica é fundamental pra subverter as
estruturas conceituais patriarcais que criaram a
visão de mundo vigente e estruturaram a
sociedade. E é essencial pra repovoar o
imaginário com histórias e narrativas que
desconstruam essa lógica opressora e
dominadora que tão prejudicial tem sido à
mulher e a todos aqueles que foram
considerados inferiores – raças, povos,
animais, plantas e demais formas de vidas.
Muitas delas em extinção iminente.
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  Mas como fazer isso, na prática? 
  Ouvindo uma palestra da astróloga
arquetípica Becca Tarnas, um primeiro indício
surge quando ela cita Theodore Roszak, que
diz que “nossas psiques e corpos são um só com
a Terra e as nossas mentes são facetas da
consciência do planeta, de Gaia”. 
  Roszak foi historiador e crítico social e cunhou
a expressão contracultura no final da década
de 60. Vinte anos depois, com colegas da
Universidade de Berkeley, na Califórnia, criou
a ecopsicologia, uma psicologia que entende o
ser humano e a Terra não mais como duas
coisas separadas e independentes – nem
física, nem psiquicamente. O que aborda na
obra The Voice of the Earth: An Exploration of
Ecopsychology (A Voz daTerra: Explorando a
Ecopsicologia).
  O que Roszak propõe me lembra as palavras
da psicóloga junguiana Clarissa Pinkola Estés,
em Mulheres que Correm com os Lobos. Ela diz
que as dores psíquicas não surgem apenas de
causas familiares, mas também são frutos do
componente cultural coletivo, já que a cultura é
a família da família. Um sentimento e percepção
que o arquétipo da Terra, Gaia, nos torna
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conscientes.
  Para o escritor Ailton Krenak, líder indígena
ativista e uma das vozes mais importantes no
mundo no movimento socioambiental, a
constituição de cada pessoa é formada por um
sentimento coletivo não só com as outras
pessoas, mas também com a Terra e as demais
espécies. Quem também defende essa ideia é
ecoteólogo Thomas Berry, que diz estarmos
todos aqui pra participar com a Terra, como
comunidade, da construção da vida. Para ele,
nada sobrevive individualmente. Só em
comunidade. 
  Sem essa consciência, a abundância que a
Terra proporciona como expressão da vida e
que Krenak chama de bem viver fica
comprometida. “A gente não precisa ficar
buscando vantagem em relação a nada,
porque a vida é tão próspera que é suficiente
para nós todos”, afirma o ativista e líder
indígena na palestra Caminhos para a Cultura
do Bem Viver. Pra isso, é essencial entender o
equilíbrio entre o que nós podemos obter da
natureza e o que nós podemos devolver a ela.
“Se não formos corpos capazes de nos inspirar
pra criar corpos vivos pra uma terra viva, nós 
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não vamos experimentar o bem viver”, salienta
Krenak.
  A cada novo livro, obra e palestra, se torna
mais forte a convicção de que a presença da
Terra, Gaia, nos mapas astrais e na astrologia é
uma forma de despertar essa consciência em
nós, de trazer à tona a compreensão de que o
self mantém uma relação constante e
interdependente com a ecosfera do planeta,
física e psiquicamente. Que o eu não existe sem
Gaia, sem a presença dos demais seres e
espécies dos reinos animal, vegetal e mineral,
já que nenhuma espécie e ser existe por conta
própria. Que o que acontece com a existência
de um impacta a vida do outro constantemente. 
  Mas o que diz a astrologia sobre isso?
  Praticamente, nada.



a Terra
na ASTROLOGIA
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  Encontro apenas duas referências à Terra
como planeta. A primeira é na obra Astrologia
e Mitologia, de Arielle Guttman e Kenneth
Johnson, publicado em 1993, um ano após a
conferência climática Rio 92. 
  “Esperamos que os astrólogos comecem a
colocar a Terra nos mapas, tornando assim as
pessoas mais conscientes do modo como estão
ligadas à Terra na vida real”, dizem,
defendendo o uso do arquétipo de Gaia como
símbolo da nossa unidade com a natureza.
  Para ambos, essa consciência também é
necessária na ciência, que não deve e
tampouco pode “funcionar sem valores
sentimentais pra controlá-la”. Sem a
sensibilidade ética e empática que Gaia
simboliza, essas atividades se tornam “um
exercício frio e cerebral da tecnologia,
retratado em muitos filmes futurísticos como um
mundo concentrado em laboratórios, sem
árvores e sem natureza”, ponderam.
  A essa altura, entendo que, sem a consciência
do que o arquétipo da Terra, Gaia, representa,
o mundo pode até não desmoronar, mas o bem-
ser-e-viver nele... Ah, esse finda, já que a vida
se torna árida de todas as atividades simples e
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prazerosas que seduzem, encantam e dão
sentido à alma. Coisas como contemplar a
natureza e sua exuberância no topo de uma
montanha ou na magia de uma noite estrelada.
Curtir o som das águas, o canto dos pássaros
ou o por-do-sol, que tanto nos relaxam e
inspiram. Sentir ,sob os pés, a terra fértil e
saudável que sustenta e dá vigor ao corpo ou a
textura da grama que faz cócegas e acaricia a
pele. Sorrir diante do olhar pidão do cachorro,
do andar desajeitado do pinguim, da alegria de
filhotes brincando. Apreciar o sabor de uma
fruta fresca colhida na horta, o farfalhar das
folhas de uma árvore e o frescor acolhedor sob
sua copa frondosa nos dias mornos de verão.
Desfrutar a beleza dos tons do céu ao
entardecer ou o brilho do mar em noite de lua
cheia. Com a Terra árida, desértica, fria,
artificial, nada disso existe.
  A segunda referência é a obra Earth Rise (O
Nascer da Terra), escrita em 2013 pela
astróloga Cynthia LC Wood e que é uma
defesa da Terra na astrologia. “Esse livro é
dedicado ao nosso planeta Terra. Ela nos dá
vida, nos sustenta, nos fascina e faz tudo isso
com incrível beleza”, diz ela.
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  Para Cynthia, a falta de uma representação
arquetípica e icônica da Terra na astrologia
mostra o quanto temos zero perspectiva e
nenhuma noção do próprio mundo que
habitamos, assim como tampouco entendemos
a importância da Terra, Gaia, na nossa psique.
O que ela classifica como um desafio do
tamanho de um "elefante na sala". 
  Mas que elefante seria esse?
  A consciência de que o self não evolui sozinho
nesse mundo e de que o autoconhecimento se
estende para além do próprio umbigo. Ou seja,
a evolução pessoal nossa de cada dia depende
do que acontece com o planeta e os demais
seres, já que o eu mantém uma relação
constante e interdependente com os
ecossistemas da Terra. Logo, o que acontece
ao planeta e aos demais seres e espécies
impacta o self, tanto biologicamente, quanto
psíquica e espiritualmente. E vice-versa.
  A propósito, a pandemia do coronavírus é
uma bela analogia do quanto a evolução
pessoal está atrelada ao coletivo, a um pacto
social, ao cocriar realidade com nossas
escolhas e atitudes e viver com as
consequências dela. Ou seja, como os
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comportamentos individuais impactam o social
e por ele também são impactados. Isso me
lembra as palavras da autora Caroline Myss,
consagrada professora e palestrante
especialista em consciência e espiritualidade,
ao afirmar que nós somos seres eco-bio-psico-
espirituais respirando junto com a Terra. 
  Pensar com essa consciência de
interdependência e interconexão numa
sociedade extremamente individualista,
orientada pela racionalidade neoliberal a
entender o desenvolvimento do self, do eu,
como uma ação individual e desconectada do
social, é um elefante bem grande e complicado
de lidar, mesmo. Mais ainda nesses tempos
narcísicos de selfies em que até mesmo as
bandas e grupos musicais entraram para a lista
de espécies em extinção, já que os novos
artistas preferem carreiras solo, como
recentemente li em reportagem do jornal El País.
  Pra mudar isso, é preciso uma nova
compreensão do self, do eu. Uma que entenda o
seu desenvolvimento como dependente,
conectado e atrelado às demais pessoas e
espécies que formam a grande comunidade da
Terra. Exatamente o que Joanna Macy,
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ecofilósofa, budista e uma das vozes mais
respeitadas mundo afora nos movimentos por
paz, justiça e ecologia, defende em seu livro
Greening of The Self (O Esverdeamento do
Self, em tradução livre).
  Na obra, ela propõe a ampliação da nossa
construção de identidade, autointeresse e
autoconhecimento para além do ego,
abrangendo também os demais seres e a vida
do nosso planeta nessa concepção do eu. Ao
estender a visão do que constitui o si mesmo, o
self, eliminamos as visões dualistas, como a do
eu e o(s) outro(s), e instigamos o surgimento do
eu ecológico, conceito proposto pelo filósofo
ecologista Arne Naess, pensador que também
cunhou o termo deep ecology, ecologia
profunda. 
  O eu ecológico é o self que se percebe muito
além da separação do ego e inclui cada vez
mais seres, objetos, sentimentos, emoções e
ações que pertencem ao grande contexto do
ambiente da Terra. O eu que compreende que
qualquer mudança na condição de qualquer
coisa na extensa teia de fatores que compõem
os ecossistemas da Terra afetam o si mesmo e
todo o resto em virtude da sua profunda
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interconexão. Assim, entende que estamos
sempre cocriando junto com os demais
integrantes da Terra, sem poder escapar das
consequências do que fazemos à natureza, à
ecosfera, à nossa casa. 
  Na obra, Joanna mostra como essa
percepção, que ela chama de esverdeamento
do self, já vem acontecendo por três razões
distintas. A primeira é a possibilidade de uma
extinção em massa que vem confrontando e
desafiando o ego psicológica e espiritualmente.
A segunda é a desconstrução da ideia de um
eu separado do mundo feita pela ciência
sistêmica e pela física. Por fim, a terceira é o
ressurgimento das espiritualidades não
dualísticas, como o budismo. 
  “Nós não somos separados da natureza. A
natureza é indivisível. Tudo está
interconectado”, afirma a PhD em física e
ativista ambiental Vandana Shiva, uma das
vozes mais contundentes e respeitadas quando
o assunto é biodiversidade, sementes, solo,
mudanças climáticas, água e a nova
colonização do norte sobre o sul global.
   Vandana é uma das maiores críticas à visão
mecanicista do Cosmos, do mundo e da vida,
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que sacramentou a ideia de separação ao
comparar o funcionamento da natureza e do
universo ao de uma máquina. Concebida há
cerca de 400 anos, essa construção conceitual
extinguiu da nossa consciência a relação
anímica, psíquica, espiritual que temos com a
natureza e o Cosmos, extirpando nosso senso
de pertencimento à comunidade da Terra e
ampliando o abismo conceitual que nos separou
da natureza e do universo.   
  Nesse sentido, colocar a Terra, Gaia, no mapa
astral se mostra mais uma forma de despertar
consciência da nossa interconexão e
interdependência e ampliar a compreensão do
si mesmo, rompendo com as narrativas e a
visão de um eu superior ao outro. Concepção
essa que deriva dos valores, das crenças
básicas e dos pressupostos patriarcais. 
  A propósito, isso me remete a uma citação da
escritora feminista e ativista pelos direitos dos
animais Carol Adams, que Daniela Rosendo faz
em sua obra Sensível ao Cuidado. Diz Carol
que a política que entende a condição e
natureza do que é outro como distinto, e assim
justifica “as diferenças no poder, que permitem
alguns sujeitos tratarem outros sujeitos como
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objetos”, só ocorre porque o outro é visto em
contraposição ao self e, portanto, tem menos
valor do que o eu. 
  Ao ler isso, logo penso no quanto o próprio
posicionamento da Terra, Gaia, no mapa –
obrigatoriamente sempre oposta ao Sol
(símbolo do self) – já nos dá pista da
necessária desconstrução desse princípio com
a ampliação do entendimento do eu como algo
maior do que o ego. Afinal, uma oposição na
astrologia sempre implica a integração de
diferentes atributos para seu pleno
entendimento e desenvolvimento. No caso aqui,
do si mesmo. 
  Essa oposição também demanda a
reintegração do sentir, da intuição, da
sensibilidade, da ética, do respeito e do
cuidado à racionalidade solar, desmantelando
outro conceito estrutural do patriarcado: o que
separou o corpo e a alma da mente e do
espírito. Uma construção feita há cerca de seis
mil anos que taxou os sentimentos, o corpo e
tudo aquilo que a lógica apolínea solar não
consegue dar conta ou explicar como
inferiores, associando todos eles à mulher, à
Terra e ao feminino. Já a racionalidade, a
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mente, a lógica e o espírito, por sua vez, foram
relacionados ao céu, definidos como superiores
e conectados ao homem.
  Da mesma forma que uma ciência sem a
sensibilidade é perigosa para o bem-ser-estar-
viver de todos, “um Sol forte sem uma
consciência de Gaia é divorciado da natureza”,
dizem Arielle Gutmann e Keneth Johnson. É um
self sem consciência de que a sua própria
vitalidade individual (que o Sol simboliza)
depende da vitalidade de toda a Terra.
  Isso me faz pensar na jovem ativista
ambiental Greta Thunberg, que deu início ao
Fridays for Future, movimento internacional de
estudantes que clama por medidas concretas
no combate às mudanças climáticas. Aos 15
anos, a jovem passou a faltar aula para sentar
do lado de fora do parlamento sueco, sempre
às sextas-feiras, com um cartaz com os
seguintes dizeres: em greve pelo clima.
  A racionalidade pragmática, determinada e
focada do Sol em Capricórnio mostra a
consciência da necessidade de ação e da
tomada de atitudes práticas, o que Greta faz e
cobra dos governantes. Com a Terra em
Câncer, ela é sensivelmente ciente da ameaça
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que a crise climática representa à vida dela e
de todas as pessoas e demais espécies e seres
na Terra. Ou seja, desse sentir canceriano
nascem a urgência e a veemência de seus atos
e palavras por ações concretas para a
preservação da nossa vida e de todo o planeta. 
  Se a descoberta de um astro no Cosmos
indica o despertar de uma nova percepção
para a ampliação da consciência pessoal e
coletiva, a da Terra parece ser uma
imprescindível para a nossa cura pessoal e
planetária nesse momento.



o arquétipo
da TERRA
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  Inserir a Terra, Gaia, no universo astrológico
e usá-la nos mapas astrais representa,
portanto, uma nova (e necessária) consciência. 
  Uma que reconecta a sensibilidade e a
intuição à racionalidade. Que amplia a
percepção do si mesmo e do autoconhecimento.
Que subverte e rompe com a visão patriarcal
de que existe um eu superior ou de maior valor
do que o outro e de que somos separados entre
nós e da natureza.
   Uma que nos mostra que não há um self
isolado do sistema maior que gera vida no
planeta, na Terra, já que somos todos
interdependentes e estamos interconectados,
física, psíquica e espiritualmente. Não só entre
nós, humanas, humanes e humanos, mas com
todas as demais espécies e seres. O que
desperta em nós uma ética de respeito, de
empatia, de cuidado com todas, todes e todos
que aqui vivem e com Gaia. 
  Uma que entende que cocriação não é
atração, mas consequência das nossas atitudes
e interações com os demais seres e espécies; e
que o resultado do que se cocria impacta a si
mesmo e toda a grande comunidade da Terra.
  Assim sendo, como arquétipo, como impulso 



64

que ativa a natureza humana, entendo que
Gaia, a Terra, simboliza:
  - A inteligência intuitiva e emocional do corpo;
a percepção da intuição e do corpo.
  - A racionalidade sensível à ética do cuidado,
do respeito e da empatia, que sabe que a
própria vitalidade e bem-ser-estar depende da
vitalidade do corpo (ecosfera) da Terra.
Importar-se, no sentido de cuidado, com os
outros, com os demais seres, humanos e não
humanos.
  - A capacidade de viver, agir e cocriar com a
consciência de comunhão, celebração,
interconexão e interdependência com todos os
demais seres e espécies, cientes de que os
impactos que causamos no corpo da Terra
causamos a nós mesmos. E vice-versa.
  - O princípio da interdependência e
interconexão física e psíquica com todas as
demais espécies e seres, humanas e não
humanas, e a própria Terra.
  - A Grande Mãe. Os mitos de Gaia e das
demais deusas da criação da Terra. A cocriação
e o ato de cocriar. O matriarcado, a sabedoria
circular, o ecofeminismo, os feminismos. A
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natureza, os ecossistemas, a ecosfera, a
biologia, a ecologia. A fecundidade. A
fertilidade. Os ovários. A sensualidade. A
sensorialidade.
  Os atributos desse arquétipo me fazem
sugerir a regência da Terra, Gaia, ao signo de
Touro. Não apenas por ambos estarem
associados à fertilidade criativa da terra e à
vida que dela nasce. Ou por esse ser um signo
relacionado à matéria, palavra que vem do
mesmo radical que mãe: a latina mater.
Tampouco pela conexão entre os chifres e a
cabeça do glifo de Touro com os ovários e o
útero, respectivamente. 
  Como regente de Touro, a Terra também
estabelece uma interessante e significativa
relação com Plutão, que rege Escorpião, signo
oposto com o qual Touro forma o eixo da
matéria criada. Lembra o que eu falei sobre
oposição? Que sempre indica a incorporação
de diferentes atributos para o pleno
entendimento e desenvolvimento?
  Pois, então, no caso aqui, a integração é entre
a física e a metafísica, o corpo e a alma, os
cinco sentidos e as percepções psíquicas e a
compreensão de que a energia precede a 
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matéria. Um entendimento que, não por acaso,
nos tornamos cientes com o conhecimento do
universo quântico, algo que é contemporâneo à
descoberta de Plutão. Além disso, esse eixo nos
faz conscientes de que a cocriação material é
consequência não da atração, mas dos
sentimentos mais profundos que nos
atravessam, da nossa sombra, da virtude ainda
inconsciente. 
  Também me entusiasma essa regência pelos
relacionamentos que a Terra estabelece com
Sol e Urano, respectivamente regentes dos
signos de Leão e Aquário e seus contrapontos
no mapa astral e no mito de Gaia. Uma dupla
que forma o eixo da criatividade e da
inovação, de como irradiamos a nossa
singularidade para o benefício individual (Leão)
e social (Aquário).
  Os relacionamentos desafiantes com o Sol e
com Urano indicam o quanto a integração da
sensibilidade, da empatia, do respeito e do
cuidado à racionalidade apolínea é necessário
para impedir que o excesso de individualismo e
lógica se torne uma praga que cega e seca. E
que a ciência e a tecnologia se tornem
máquinas de destruição da vida e criem um
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mundo frio, desumanizado, sem árvores e sem
natureza e uma realidade absolutamente
artificial e desoladora para a alma.
  Além disso, essa relação também revela que
toda criação e inovação têm uma consequência
material e psíquica que impacta os corpos
individuais e o coletivo da Terra. Uma que afeta
o bem viver de todas as espécies e seres,
humanos e não humanos. Razão pela qual a
tecnologia e a ciência demandam alma,
sensibilidade, cuidado, responsabilidade,
empatia. Afinal, sem essas qualidades, suas
criações e inovações se tornam riscos
monstruosos à vida na Terra.
  Por fim, essa relação ainda mostra o quanto a
ciência e a inovação dependem da intuição, do
mistério, daquilo que a racionalidade não
consegue explicar. Afinal, como dizem Arielle
Guttman e Kenneth Johnson em Astrologia &
Mitologia, até “mesmo os cientistas acreditam
naquele momento mágico em que uma ideia
simplesmente emerge, sem nenhuma lógica
para apoiá-la”. 
  Falando na dupla de astrólogos, eles defendem
que a exaltação, a celebração dos atributos
associados à Terra ocorra em Capricórnio, signo
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relacionado à gerência dos recursos materiais
da Terra e ao comando do mundo. Concordo
com eles. 
  Além da conexão pragmática dessa
administração comum a ambos os signos, me
agrada a mensagem clara que essa escolha dá
ao patriarcado: de que as mulheres estão de
volta ao comando do mundo. Não pra impor,
usurpar e violar. Tampouco pra arrumar a
bagunça e a destruição criada pelo homem.
Mas, sim, para cocriar com empatia, com
responsabilidade, com respeito, com
sensibilidade e ética, conscientes de que as
consequências dessa cocriação impactam não
só a si mesmas, mas todos os demais seres e
espécies, humanas e não humanas, e a própria
Terra, a provedora de toda a vida. 



mundo
em TRANSIÇÃO
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  Chego ao final desse ensaio convicta de que a
inserção do planeta Terra e do arquétipo de
Gaia na prática astrológica vai além da
astrologia. Ela representa questionar e rever
conceitos criados com as lentes das
construções estruturais patriarcais, muitas das
quais usamos sem nem nos darmos conta.
  Por isso, o ensaio aqui é um convite pra
juntas, juntes e juntos revermos, reimaginarmos
e reescrevermos as narrativas que ainda
sustentam o mundo hoje, subvertendo as
formas clássicas patriarcais e desconstruindo
as lógicas de dominação, exploração e
opressão presentes nessas construções e que
tão prejudiciais têm sido a todas as formas de
vida aqui, humanas e não humanas.
  Vivemos o período da transição no parto de
um novo modelo de mundo. Nesse estágio do
parto, que acontece logo antes do nascimento
da criança, as dores das contrações são
intensas e parecem não ter fim. E não é bem
assim que estamos nos sentindo? Sendo
atravessadas e rasgadas pelas dores de um
novo mundo prestes a nascer? Um que ainda
não sabemos como será, mas que também
estamos ajudando a parir e cocriar.
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  Em meio à tamanha desconstrução e
transformação, os beneficiados pelo atual
sistema de estrutura patriarcal reagem e,
desesperadamente, buscam impedir as
mudanças. A fim de manter seus privilégios,
tentam abortar o parto desse novo mundo. Mas
o que a história do universo nos ensina é que
nada detém seus desdobramentos e a sua
evolução. 
  No entanto, para que esse novo mundo não se
torne uma distopia cruel, desumana e tirânica,
é imprescindível a compreensão que o
arquétipo de Gaia ativa em nós, essa nova
forma de entender a nossa relação de
interdependência e interconexão física,
psíquica e espiritual com a Terra, com toda a
sua grande comunidade de espécies e seres e
com o próprio universo. Uma que reintegra a
sensibilidade e a ética da empatia, do respeito
e do cuidado outra vez à racionalidade e que
entende que o que se faz a um impacta a todos.
Uma que desperta a compreensão de que
nossas mentes e psiques são expressões e
extensões da consciência do planeta, de Gaia.
  Essa consciência que a Terra simboliza
transforma e amplia a nossa consciência 
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pessoal e coletiva, para assim promover a
necessária reparação de injustiças históricas
seculares e milenares e que tanta dor, danos e
destruição até hoje causam ao planeta e às
suas espécies e seres. Reparação, essa,
imprescindível ao parto de um mundo mais justo
e consciente da nossa interdependência e
interconexão com todas, todes e todos os seres
e demais espécies que formam o corpo da
Terra. 
  Pra que possamos fazer essa reparação é
preciso decolonizar a maneira como fomos
ensinados a pensar o mundo, ampliar o nosso
olhar, quebrar paradigmas e construir uma
nova cosmovisão. Isso só se faz com a revisão
das histórias, narrativas e sistemas criados com
as lentes conceituais patriarcais que
estruturaram a nossa sociedade e estão
presentes até mesmo em áreas que jamais
imaginávamos, como é o caso da astrologia.
  Com o ensaio, espero de alguma forma
contribuir com esse tempo de travessia que é a
transição. Que as inquietações e ideias aqui
expostas inspirem o ampliar do nosso olhar e o
florescer dessa nova fase de consciência tão
imprescindível ao parto de um novo mundo.
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E que possamos, juntas, juntes e juntos, criar e
contar novas histórias, novos mitos e novas
narrativas que celebrem formas mais
sustentáveis de habitar a Terra e de criar e
compor vida com ela aqui. E que todos eles
devolvam alma ao mundo e recomponham o
imaginário coletivo, assim promovendo a cura
pessoal e planetária nossa.
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