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2 Almanaque do Pensamento 2021

Vislumbre/Horóscopo do Brasil 2021

VISLUMBRE

O ano de 2021 estará sob a regência de Vênus, que simboliza as artes, o 
amor, as associações, a estética, a interação social, a ponderação da diploma-
cia. Esse arquétipo personifica os artistas e os pacifistas – todos que acredi-
tam ou buscam a justiça e a igualdade.

O ano de 2020 exigiu muito de todos: mais desapego, mais flexibili-
dade, mais criatividade e mais resiliência. Certamente, em 2021, a coope-
ração e o entendimento entre todas as nações estarão na pauta mundial para 
o exercício contínuo de superação de tantas adversidades.

Pensaremos menos em cada país e mais no planeta, que é um todo in-
terdependente.

Em um enorme exercício de boa vontade por parte de todos, a estratégia 
que nos é solicitada pede-nos que avancemos nesse período, sendo também 
necessário ceder e recuar em nome da paz. Muitos apostam em um novo 
esboço ou reordenamento político e social do mundo. Mas, para que ele 
seja exitoso, precisamos contar com as virtudes e as bênçãos venusianas.

REVOLUÇÃO SOLAR

No dia 6 de setembro de 2020, o Ascendente da Revolução Solar do Brasil 
aponta para o signo de Capricórnio, regido por Saturno. O Sol em Virgem 
está entrando na casa IX, fazendo um trígono com Júpiter, que está próximo 
ao Ascendente da Revolução Solar. É bastante provável que o país entre em 
ritmo de crescimento e em processo de expansão, não tão rápido como seria 
o ideal, mas sempre contínuo e com bons resultados em longo prazo.

Na linha do Ascendente, na primeira casa, temos também Saturno e 
Plutão, que recebem bons aspectos de Netuno, que está ocupando a casa III 
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da Revolução Solar. O Ascendente representa o povo, a nação e suas aspira-
ções; isso indica que as demandas por austeridade e responsabilidade estão 
em pauta, e que o país como um todo clama por mudanças profundas em 
suas instituições políticas. Júpiter e Saturno em Capricórnio assinalam 
ainda que pautas mais conservadoras parecem marcar o estado de espírito 
do Brasil. Marte, em aspecto tenso com Saturno, ratifica certa tendência a 
lentidão no ritmo do desenvolvimento desejado por todos.

Por um lado, podemos observar um grande esforço por parte do go-
verno em priorizar mais os investimentos em nossa infraestrutura, que, na 
Astrologia, está associada a Saturno. Plutão, por sua vez, assinala mudanças 
profundas nas entranhas do jogo do poder político, que já vem passando 
por grandes reformulações. A efetivação de políticas do Estado será mar-
cante, uma vez que essas representam os investimentos de longo prazo, que 
dão contornos mais definidos e sustentáveis ao país.

Netuno em Peixes, bem aspectado na terceira casa, pode indicar mais 
atenção e interesse pela mobilidade urbana, que tem sido uma forte de-
manda da sociedade. Poderemos observar demais investimentos tecnológi-
cos no ensino fundamental, na comunicação, no comércio interno e nas 
relações com países vizinhos de nosso continente. É preciso destacar tam-
bém a construção de ferrovias e hidrovias, assim como avanços no turismo 
marítimo e na navegação em geral.

Na quarta casa temos Marte em aspecto tenso com Vênus, o que poderá 
dificultar acordos diplomáticos com inimigos declarados do país, além de 
conflitos em áreas de fronteira, os quais vão demandar esforços diplomáti-
cos para que se alcancem soluções rápidas. A Lua ocupa a quarta casa no 
signo de Touro, fazendo um trígono com Urano e Netuno do mapa radical 
do Brasil. Essa casa está associada ao solo, à agricultura, às riquezas naturais 
da nação e aos minérios. Essa configuração se torna mais uma vez favorável 
ao setor do agronegócio, que tende a fazer uso mais racional e sustentável 
do solo, propiciando boas colheitas. Essa posição lunar poderá indicar um 
sentimento de patriotismo mais exacerbado.

Vênus em Leão está na sétima casa, fazendo sextil com Mercúrio em 
Libra, que ocupa a casa IX. Isso é favorável para ações diplomáticas positi-
vas no cenário internacional, parcerias bem-sucedidas, promovendo a troca 
de conhecimentos, publicações e pesquisas que tragam desenvolvimento ao 
nosso mundo acadêmico. O poder legislativo pode reformular leis ou de-
cretos que facilitem esse rico intercâmbio, favorecendo também a abertura 
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do nosso país em relação à exportação e à importação. Esse ângulo positivo 
poderá, ainda, suavizar conflitos de política externa relacionados à tensão 
entre Saturno e Marte, que vimos anteriormente.

Intercâmbios artísticos e culturais serão positivos para a autoestima dos 
brasileiros e a imagem do Brasil no estrangeiro, uma vez que Vênus é a re-
gente da décima casa da Revolução Solar. O turismo internacional tende a 
se expandir.

Urano está no signo de Touro, em trígono com o Sol em Virgem na 
nona casa da Revolução Solar. Essa configuração pode mostrar de forma 
mais clara uma renovação na vida política do país, uma vez que o Sol está 
associado às figuras de comando de uma nação, seja o rei, o primeiro-mi-
nistro ou o presidente, além da elite social. Assim, os mandantes do alto 
escalão poderão governar com mais segurança e promover mudanças, esta-
belecer uma interlocução mais produtiva com outros países, fato esse que 
poderá gerar mais investimentos externos.

Urano é o regente da segunda casa da Revolução Solar, que pode sina-
lizar mais agilidade e empenho nas urgentes reformas econômicas, uma 
oxigenação das instituições financeiras em geral. Essa renovação sistêmica 
deve gerar mais produtividade em setores diferentes da indústria e no livre 
comércio.

Essas ações favorecem a execução de privatizações e a desoneração tri-
butária, fazendo com que haja um alívio do peso do Estado para os seus 
contribuintes. 

Trânsitos do Brasil para 2021

Neste ano, teremos uma grande movimentação planetária no mapa do Bra-
sil, sendo que alguns trânsitos vão se repetir, em função do movimento de 
retrogradação.

Em janeiro, teremos Júpiter e Saturno em quadratura com Marte do 
mapa do Brasil, que está em Escorpião. Na segunda quinzena haverá um 
trígono de Júpiter em relação à Lua e Júpiter do mapa do país; no final desse 
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mês, Júpiter fará um ângulo de tensão com Saturno. Assim, o clima de 
tensão, paralisia, disputas ou intolerância que tende a marcar o início do 
ano poderá ser equacionado com aspectos favoráveis, que indicam um es-
forço de conciliação, diplomacia e entendimento, a ser mediado também 
pelo Poder Judiciário. 

Em fevereiro, Saturno em Aquário fará um trígono com Lua e Júpiter 
em Gêmeos, que ocupam a casa IV do mapa do país. Poderemos observar 
então bons resultados ou a expansão de investimentos no agronegócio, 
assim como no setor imobiliário, que deve atravessar uma fase de mais esta-
bilidade e expansão. O mesmo vale para as melhorias em infraestrutura, 
que se estenderão por todo o país, gerando mais bem-estar para os cidadãos. 
O sentimento de patriotismo e de pertencimento a um grupo ou família, 
em relação ao país, tende a se manifestar de forma mais expressiva. Esse 
ciclo voltará em setembro de 2021.

Em março, Saturno fazendo uma quadratura com ele mesmo no mapa 
do país, poderá trazer contratempos relacionados à área de comunicação, e 
certa retração na área econômica e no comércio interno pode gerar insatis-
fação; esse ciclo astrológico voltará em julho, agosto e dezembro, sinali-
zando a necessidade de austeridade e responsabilidade em relação aos gastos 
públicos, que impedem o ajuste fiscal de que o país tanto precisa.

Em abril, Júpiter vai cruzar a linha do Ascendente do Brasil, que vem a 
ser a casa I do mapa natal do país. Geralmente, esse aspecto indica ciclos de 
novos começos, de desenvolvimento e oportunidades para investimentos 
internos e externos, associados a otimismo e confiança, que são fundamen-
tais para a superação das dificuldades que possam haver. Esse trânsito ainda 
voltará em setembro e novembro de 2021.

Em abril, teremos novamente um ciclo que teve início no ano de 
2020, Urano em conjunção com Saturno em Touro do mapa radical do 
país. Esse trânsito, embora seja positivo na reorganização ou em mudan-
ças na área da economia, representa também lentidão na implementação 
das reformas necessárias. Velhas estruturas precisam ser reformuladas, 
mas isso não será feito rapidamente, uma vez que a resistência às mudan-
ças ainda é muito forte.

De junho a outubro de 2021 teremos um belo trígono de Urano com 
o Sol no signo de Virgem. O setor do agronegócio continua sendo rele-
vante para a economia, e isso se deve também ao aperfeiçoamento de 
tecnologias de ponta voltadas para esse setor, que resultam em colheitas 
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abundantes. Na astrologia, Urano é o planeta que promove mudanças e 
reviravoltas positivas para que as novidades possam acontecer de fato. O 
ritmo dos acontecimentos tende a se acelerar, e isso vai imprimir mais 
dinamismo e coragem a tudo o que precisa ser reformulado de forma 
pragmática, realista e responsável; alianças positivas nas áreas diplomática 
e comercial podem incrementar essas mudanças. Tendência para êxito em 
políticas de privatização do setor elétrico e de energias sustentáveis, como a 
solar e a eólica. Poderemos observar mais consciência da sociedade e do 
setor produtivo em relação aos recursos ambientais, e maior respeito às leis 
da natureza, cujos recursos são finitos.

Teremos ainda a repetição de outro ciclo já observado em 2020: Plutão 
em sextil com o Meio do Céu e em trígono com Mercúrio, de agosto a 
novembro de 2021. Isso poderá significar ações mais bem planejadas e efi-
cientes do Poder Executivo em relação à economia, a privatizações, investi-
mentos externos e parcerias comerciais. Melhorias no setor produtivo, 
comércio, turismo, ensino fundamental, na mobilidade urbana e nos trans-
portes de modo geral. O poder e a rapidez das informações mais livres nas 
redes sociais se mantém fortes; a população está mais atenta e consciente da 
sua participação na vida política do país.

Observação: Existem divergências em relação ao grau exato do Ascendente 
do Brasil. 
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