
Urano em 
Áries: 

a expressão 
individual e a 

coletiva 
Trecho de palestra ministrada por Carlos 

Hollanda, no “Cultura e Cosmologia”, 
evento que participou da Cúpula dos 

Povos, durante a Rio + 20. Apresentação 
no auditório da UCAM-Ipanema, em 

15/06/2012 



Duas vias extremas e opostas 
para Urano em Áries: 

Resistência ao imprinting  
(estampagem sociocultural),  

X 
Engajamento cego em torno de um ideal: 

esforço coletivo para levar o mundo a conformar-se 
a um determinado modelo (vide fascismos)



OBS.: 
Urano em Áries é uma "cruzada" (de fato, no início das cruzadas 
Urano esteve em Áries, junto a Plutão) em que pessoas muito 
diferentes aderem ideologicamente usando símbolos que resumem 
o estdo de descontentamento e a ação radical que visa moldar o 
mundo à imagem e semelhança das noções vigentes de heroísmo. 

Urano em Áries – A marca da conspiração ativa (“co-inspirar” uma 
ação) 

Atos de rebeldia fulminantes, de impacto repentino, de curtíssimo 
prazo, com resultados duradouros 



A cara de Urano:  
de Peixes para Áries

Virtude: 
Sair do discurso vazio; 

Partir para a ação; 

Não depender tanto  
de decisões de grupos 

hegemônicos 

Problema: 
Radicalismo e violência viral



A coletividade com Urano em Áries – até 2019 

As torcidas e a castástrofe no estádio de futebol no Egito – manifestações 
similares de revolta coletiva em situações competitivas 
 
“Surtos” de originalidades individuais que inflamam os demais e transformam-se 
em práticas independentes da aprovação dos poderes legitimados. 
Ver vídeo dos namorados que convocam família e amigos para pedir a noiva em 
casamento. 

Ações independentes com potencial de fazer a diferença e que são adotadas 
pelos demais - ações relâmpago com reações em cadeia 

Esteve anteriormente em Áries de 1928 a 1935 – crack da 
bolsa e adesão aos fascismos 

Na Revolução Liberal de 1848 – Urano em Áries e Netuno 
de Aquário para Peixes – anarquismo, novo processo de 
mudanças dramáticas nos sistemas político e econômico.



OBS.: 
Esteve anteriormente em Áries de 1928 a 1935 

Revolução de 1930 – Getúlio Vargas 

A grande Depressão após o crack de 1929 

O crescimento dos movimentos nazi-fascistas 

A descoberta de Plutão 

Sindrome de independência de governos e autoridades – ver Revolução Liberal 1848 e 
processo anterior 

Ver 1760 e década 

Hoje está havendo uma mais intensa intervenção governamental nas economias, mas é 
uma espécie de compensação dos excessos do liberalismo, que de grito libertador, 
tornou-se opressor. Nesse caso, invertem-se os pratos da balança. Os Estados se 
esforçam por dar suporte, mas tem-se formado uma outra coisa, as soluções não 
passam pela exploração nem da natureza nem do ser humano, nem tampouco pelo 
controle estatal. Há uma diferente forma de racionalidade surgindo e ainda 
precisaremos de distância para enxergá-la mais nitidiamente. 



URANO EM ÁRIES E O INDIVÍDUO 
As conjunções, e aspectos fluentes com o Sol ou Lua radicais 

* Perder temor de não ser aceito ao lutar pelo que acha justo; 

* Ter oportunidades de por em prática alguns dos mais acalentados ideais,  
sendo pioneiro em seu campo. 

* Deixar provisoriamente de lado aspectos sensuais e individuais,  
preocupando-se/dedicando-se por mais ao que beneficia uma coletividade. 

* Integrar grupos de idealistas ávidos por implantar novas abordagens  
desafiando estruturas desgastadas e ortodoxias. 

* Inspirar-se continuamente em inflamar os demais ao engajamento  
em causas e novas idéias. 

* Na conjunção, ficar excêntrico, modificando hábitos radicalmente,  
tendo dificuldade de submeter-se a horários e a padrões de  
conduta que só prolongam expectativas e dão pouco resultado. 

* Desfazer-se do desejo de sobrepujar a qualquer custo os demais: 
é “vencer junto”.



URANO EM ÁRIES E O INDIVÍDUO 
Os aspectos tensos com o Sol ou Lua radicais 

•Lutar por causas justas, mas sem perceber que age radicalmente  
•a ponto de pensar que os fins justificam os meios. 

* Por em prática ideais acalentados, mas a despeito do que possa causar  
sem preocupação com as consequências e com a cultura com que lida. 

* Deixar provisoriamente de lado aspectos puramente sensuais e  
individuais em prol dos ideais e do coletivo afastamentos das  
famílias e das pessoas mais próximas. 

* Ser radical em suas novas abordagens e desafiar qualquer  
estrutura, não importando se nocivas ou virtuosas. 

* Brigar com amigos, engajar-se a ideais diferentes ou isolar-se 

* Na oposição, tendência a ver-se compulsivamente original,  
repudiando tudo o que já existe e é aceito a fim de impor seus  
próprios modelos e concepções – “todos são idiotas”



Visite a   
PÁGINA NO FACEBOOK:  
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