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Para todo homem que quer ser melhor.
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quem somos

A Jornada Solar veio ao mundo em abril de 2019, sendo 
uma ideia manifestada através do trabalho de Fran Bitten, Julia-
no Poeta, Eduardo Pereira, Airton Gregório e Lucas Schinkoeth. 
Em 2020, tivemos mudanças na equipe, assim, as pessoas envol-
vidas na realização da Jornada Solar 2021 estão representadas 
ao lado pelos seus animais de poder, que nos acompanharam ao 
longo desse projeto.

Somos homens e mulheres em busca de entender nossos 
ciclos internos (do corpo) e como eles se relacionam com os ci-
clos externos (da natureza). Nascemos no Brasil e vivemos pelo 
mundo. Viemos de diferentes ancestralidades, contextos sociais, 
identifi cações étnicas e orientações sexuais. Somos pessoas adul-
tas e cisgêneros. Essa Jornada carrega, portanto, nossas visões 
de mundo, construídas a partir do que já vivemos e estudamos.

Queremos que este livro fale uma linguagem universal, 
para que pessoas de qualquer idade e de qualquer lugar do mun-
do possam usá-lo em sua busca para se tornar uma pessoa me-
lhor.

Não viemos ensinar ninguém a “como ser homem”. Fi-
zemos esse livro, em primeiro lugar, para nós mesmos, porque 
também estamos aprendendo a cada dia. A Jornada Solar é um 
espaço sagrado, um local seguro para que eu e você possamos 
escrever sobre nossos sonhos, inquietações, sentimentos, vulne-
rabilidades, dúvidas e desafi os - para aprendermos a ser homens 
- juntos!
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Cada Jornada Solar que criamos é um ciclo de aprendizado para nós, 
e os animais de poder são nossos aliados nesse processo. Eles indicam que 
energia cada pessoa carrega dentro da equipe, tanto para ajudar os outros 
quanto para amadurecer em si. Nossos animais de poder são revelados em 
uma cerimônia que fazemos no início do projeto e nos acompanham dali 
em diante.

Fran Bitten - beija-flor - alegria
Lucas Schinkoeth - cavalo - poder 
Cisso Modenezi - lagarto - sonho

Juliano Poeta - baleia -  ancestralidade
Eduardo Pereira - cobra - transformação
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Por que Jornada solar?

Eis a primeira pergunta que escutamos: por que Jornada Solar? 

A resposta tem duas partes.

A primeira é sobre a “Jornada”, que vem da “Jornada do Herói”, um 
estudo que Joseph Campbell fez sobre mitos e histórias antigas. Ele percebeu 
que existem muitas partes semelhantes nessas histórias e, assim, dividiu em 
etapas, criando um modelo que chamou de Jornada do Herói.

Podemos ver esse modelo tanto em fi lmes quanto nas histórias que 
você conta para seus amigos. Trata-se de uma linguagem universal, presente 
nas histórias de diversas culturas do mundo e, por isso, o adotamos na Jor-
nada Solar.

Ser homem é tanto uma construção única em cada cultura 
quanto um sentimento que todos compartilhamos.

A segunda parte da resposta é que, como homens, temos uma ten-
dência histórica a nos identifi carmos com o Sol (enquanto as mulheres cos-
tumam se identifi car com a Lua). Na verdade, os dois astros afetam tanto 
homens quanto mulheres, mas essa identifi cação de cada gênero com seu 
respectivo astro é algo comum. 

Aqui na Jornada Solar, você vai encontrar uma maneira de se relacio-
nar com a energia do Sol ao longo do ano, tornando-se consciente de como 
a posição do Sol no céu afeta a sua vida cotidiana. Essa é a parte do “Solar”.

Queremos que você entenda não só que está conectado com os astros, 
mas como eles infl uenciam a sua vida no dia a dia, e como podem te ajudar 
a realizar seus sonhos mais profundos.

A Jornada Solar é, portanto, a união da Jornada do Herói com o ciclo 
do Sol - e mais várias outras sabedorias, inclusive sobre o ciclo da Lua.

Juntamos aqui conhecimentos ancestrais e contemporâneos de diver-
sas culturas para que você possa trilhar o seu caminho de autoconhecimen-
to - e, assim, fazer o resgate da natureza cíclica que habita em você.

Se tudo na vida é cíclico, por que você não seria?
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então, o que É ser homem?

Para começar, você sabe dizer com quantas pessoas você já teve uma 
conversa sobre “O que é ser homem?”

 Um estudo do Papo de Homem e Zooma Inc mostrou que 9 em cada 
10 homens nunca conversaram com seu pai sobre o que signifi ca ser homem. 
O pai, nossa maior referência masculina, pode não ter nos ensinado pela 
conversa, mas continua nos ensinando pelo exemplo. 

 Ser homem é um conceito que aprendemos desde antes de nascer-
mos: quando ainda na barriga de sua mãe, você já escutava o mundo à sua 
volta e já estava sendo infl uenciado. Quando nasceu, então, a infl uência au-
mentou e você cresceu escutando diversas frases sobre o que ser homem 
signifi ca. Mesmo sem sua autorização, essas opiniões e sensos comuns mol-
daram uma parte de quem você é.

Conta aqui que exemplos teu pai te deu sobre “o que é ser homem?”
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Para tornar esse momento mais divertido, preparamos um jogo: leia 
cada uma das frases e marque as que você já escutou. 

E aí, quantas você já ouviu? Querendo ou não, as frases que você es-
cutou moldaram a sua percepção sobre o que é ser homem. Concordando 
ou não, às vezes, elas entram e se enraízam bem fundo, dentro de nós, no 
inconsciente. Tomar consciência de que você escutou essas frases e que você 
foi infl uenciado por elas é o primeiro passo para começar a sua transforma-
ção.

Ser homem não é nada fácil, ainda que tenha seus muitos privilégios.
Muitas de nossas dores e difi culdades fi cam escondidas

pelo teimoso hábito de nos manter em silêncio.
GUILHERME VALADARES

FRASES QUE JÁ ESCUTEI SOBRE SER HOMEM

Não seja covarde! Você é homem ou não é?

Homem é assim mesmo.

Você não é homem? Aguenta!

Você tem que saber se defender.

Homem que é homem sustenta sua família.

Você tem que pegar todas.

Come bastante para fi car bem forte!

Homem não chora!

Rosa é cor de menina.

Homem de verdade gosta de cerveja.

Todos os homens traem, é um instinto da natureza.

Vira homem!
Homem tem que saber se virar sozinho.

Meninos não brincam com bonecas.
Seu viado!

Não seja fraco!

Se você apanhar na escola, vai apanhar em 
casa também, para aprender a ser homem.

Os homens são todos iguais.
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Fazer esse processo de autoconhecimento significa não só romper 
com a “caixa dos homens”, esse lugar de aprisionamento emocional ao qual 
somos condicionados, mas também quebrar o silêncio, esse padrão de com-
portamento que nos leva a não conversar, nem com nossos melhores amigos, 
sobre nossas dúvidas e sentimentos.

Mais do que um conceito ou uma definição, ser homem é uma cons-
trução, e portanto, é diferente em cada lugar do mundo e até mesmo de acor-
do com cada homem. Por isso, convidamos homens de diferentes culturas 
para responderem à pergunta “como aprendi a ser homem na minha cul-
tura?”:

No meu círculo de pessoas, era muito comum crescer sem pai e comi-
go foi assim também. Para eles, não fazia parte de ser homem pensar sobre 
família e como criar filhos, então, no final, muitos homens não eram compa-
tíveis com as expectativas de suas esposas e filhos.

Ainda assim, me disseram para não chorar quando menino e, assim, 
aprendi a controlar minhas emoções e sofri muito. A maioria das minhas 
amigas espera que eu seja forte e protetor e isso me deixa muito irritado.

Fritz - Dusseldorf, Alemanha

Não chore, não faça reclamações, seja independente, seja forte.
Kazuki - Tóquio, Japão

Muito simples, eu segui os caminhos e valores que meu pai me incu-
tiu. Sendo eu mesmo um pai, agora eu realmente entendo como esses valores 
são importantes.

Eddie Demeuse - Carlsbad, Estados Unidos

Na minha cultura, eu aprendi a ser um homem ignorante e sem edu-
cação, que não tem respeito pelas mulheres e nem empatia por ninguém. 
Porém, decidi abrir minha mente e não ser assim, resolvi ser diferente, re-
solvi ser uma pessoa que luta pela igualdade e não pensa apenas no próprio 
umbigo.

Edson Luis - Belém, Paraíba, Brasil
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Tu és o sonho de todos os teus antepassados.
Bert Hellinger
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o sol
nosso guia na Jornada

 

Enquanto escrevo esse texto, o Sol está iluminando o lado direito do meu 
corpo. Sinto seu calor. Percebo o quanto me energiza e ilumina tudo ao meu 
redor e me faz ver com clareza o que está a minha frente. Estou em retiro, em 
uma pousada, e há uma grande vista para o mar. Após ele, há a ilha de Flo-
ripa, onde está meu lar. Fecho os olhos e visualizo um Sol dentro mim. Claro, 
brilhante. Pronto para ser minha lanterna ao mergulhar nesse mar de emoções 
no caminho de retorno para casa.

Convido você a olhar para o Sol também e tentar perceber, por si só, o 
que ele simboliza para você. Ao longo desta Jornada Solar, para além de apren-
der com o pensar, o convite é também aprender com o sentir.

Eduardo Pereira

O SOL E A HISTÓRIA HUMANA

Agora, unindo sentimento e razão, te convido a voltar no tempo. Não 
muito longe, apenas 50 mil anos. Já fazia milhares de séculos que nos-

sa espécie andava pela Terra, coletando, caçando e transforman-
do o mundo. Há indícios de que já havia cultos, crenças e 

organizações sociais nessa época.
Foi nesse período que passamos pela Revolução 

Cognitiva, quando nossas mentes começaram a (re)
pensar o mundo em que viviam. Através da nossa 
inteligência mental, desenvolvemos novos níveis de 
envolvimento com o meio a nossa volta.

Nesse meio, o que mais chamava nossa aten-
ção era esse grande e distante céu sobre nossas ca-
beças, cheio de movimentos e mistérios. E da sua 
observação começaram a surgir histórias e mitos – 

mas sempre fomos limitados a interpretar o externo 
a partir do que habita nosso interno. Então, olháva-

mos aqueles dois astros no céu, Sol e Lua, e imaginá-
vamos histórias sobre eles, mas que, na verdade, falavam 

sobre nós mesmos.
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a lua
nossa maior aliada

O Caminhante Noturno

 Para fazer sua passagem, nosso Homem Sol precisa mergulhar no 
escuro de si mesmo e travar as batalhas contra seus monstros. Nessa jornada, 
um aliado mais experiente pode se fazer necessário.

Quem ilumina a noite, nosso inconsciente, é a Lua. Portanto, esse as-
tro representa nossas emoções e lembranças profundas. Ela ilumina o local 
onde acumulamos mecanismos reativos, instintos de ação e reação. O Sol 
pensa e age para obter o que se deseja, mas a motivação profunda vem da 
Lua. Na Lua, estão guardadas memórias pessoais e ancestrais. Ela rege as 
águas, as marés internas e externas. 

A essa parte lunar que reside dentro de nós iremos chamar de Homem Lua.

Assim como o Sol representa uma maior conexão cultural com os 
Homens, a Lua representa isso para as mulheres. O ciclo de fases lunares se 
assemelha com o próprio ciclo menstrual feminino, de aproximadamente 28 
dias. O ciclo solar, mais estático, assemelha-se à produção de espermatozói-
des no homem, que começa um novo ciclo todos os dias.

A Lua já foi um Deus Homem

 Você sabia que nem sempre a Lua foi associada a fi guras femininas? 
Houve culturas que a associavam à fi gura de um Deus homem: os sumérios e 
acadianos, povos ancestrais da região da Mesopotâmia, que deram origem a 
diversas civilizações, o chamavam de Nana e Sin, respectivamente. No Egito, 
foi chamado de Deus Khonsu, profundamente ligado à cura. Para os nórdi-
cos, o Sol era uma deusa feminina chamada de Sól e a Lua, um Deus mas-
culino chamado Máni - interessante notar que era um povo que não temia a 
morte, e sim a reverenciava. Essas projeções culturais reforçam a existência 
de um Homem Lua existindo dentro de nós.

 Sem um processo de passagem bem orientado, o Herói reprime sua 
parte lunar, acreditando que para se afi rmar no mundo precisa lutar contra 
a Mãe e o feminino. Acaba escondendo seu Homem Lua em um profundo 
escuro dentro de si e expressando as polarizações desequilibradas do Sol. 

O homem que não integra sua parte lunar é controlado por suas ques-
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GUerreIro

O Guerreiro é nossa energia da ação, intimamente relacionada com a 
emoção da raiva. É um dos arquétipos em situação mais crítica atualmente, 
em razão do grande número de casos de agressão contra mulheres, dentre 
outras questões, como abuso de autoridade e guerras. Nesse contexto, parte 
do mundo tem se virado contra o Guerreiro.

No entanto, esse é um arquétipo instintivo do ser humano e, de al-
guma forma, sempre estará vivo em nós. O Guerreiro, a raiva, precisa ur-
gentemente de direcionamento, observação e disciplina, que é diferente de 
repressão.

O Guerreiro, na sua energia madura, é extremamente importante 
para defender e ampliar os limites do Rei: é imprescindível nos momentos 
que precisamos levar uma ideia, um sonho ou projeto adiante. Ajuda tanto 

a abrir caminhos na vida quanto a nos posicionar de forma clara e 
assertiva diante dos desafios.

A raiva, que ferve e induz o movimento, é a energia pura 
da ação. Podemos visualizá-la na forma de uma chama interna, 
sendo através da mente que o Guerreiro alcança seu máximo po-
tencial. Não à toa que, em diversos filmes de heróis guerreiros, 
vemos o personagem tendo que treinar até seu extremo para que 
os limites mentais sabotadores sejam rompidos.

Uma mente fraca não sustenta toda 
potência energética do Guerreiro e tende 
a permitir a extravasão da energia atra-
vés da violência ou da sujeição ao medo, 
tristeza ou culpa, fazendo surgir as faces 
desequilibradas desse arquétipo.

Através do pensamento, o Guerrei-
ro cria meios de canalizar sua energia e 
direcioná-la de forma assertiva para seus 
propósitos. Com a raiva, ele sustenta seus 
ideais e protege quem necessita dos seus 
cuidados: seja esse homem um profissional 
da área militar ou um ativista LGBTQIA+, 
ambos ativam esse arquétipo para levar 
seus ideais de justiça adiante. 

O Guerreiro vibra em todos nós quando a vida nos pede 
movimento e ação. Ele é a forma madura do arquétipo do Herói que 
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CiClo da VidaGestação
Um aumento 

na produção de 
testosterona induz 
o feto a formar o 
aparelho sexual 

masculino.

Primeiros meses 
de vida

Cerca de 5 meses 
após o nascimento 
ocorre outra con-
centração alta que 

provoca o que alguns 
cientistas chamam de 
“masculinização do 

cérebro”.

Infância
Não possui uma 
presença signi-
ficativa. Essa é a 
fase do menino, 
na qual não exis-
te muita diferen-
ça entre ele e as 

meninas.

Puberdade
Um aumento na produ-
ção de testosterona mar-
ca a passagem do meni-
no para o adolescente. 
Ela marca o início do 

processo de produção de 
espermatozóides, células 
reprodutivas do homem, 
que continuará até o fim 

da sua vida. Ocorre o 
descobrimento da sexu-
alidade: corpo, expressão 

e desejo. Acontecem 
alterações corporais que 
podem variar de homem 
para homem, como mu-
dança da voz, estrutura 
corporal, crescimento 

dos testículos.*

*A transformação corporal é de cada um, então, a generalização dessas 
alterações corporais, bem como a forma como é apresentada, pode ser causa 
de diversos complexos nessa fase, como: sensação de atraso comparado aos 
outros meninos, constantes comparações entre o tamanho do pênis, dentre 
outras questões particulares de cada um. Por isso, consideramos a generali-
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CiClo da Vida Fase Adulta
Até aproximadamente 
os 30 anos, a produção 
de testosterona segue 
em alta quantidade, 

mantendo a produção 
de células reprodutivas 

estável.

Andropausa
Dependendo do homem, aproximadamente entre 

os 30 e 40 anos inicia um declínio da sua produção 
de testosterona, em média de 1% a menos por ano. 
Ela não chega a parar de ser produzida, mas reduz 
consideravelmente. Esse declínio condiz com a fase 
de passagem do adulto para o ancião, que, como fa-

lamos antes, tem sido alvo da indústria farmacêutica. 
Trata-se, porém, de um processo de entendimento 

do ciclo natural de redução da sexualidade instintiva 
e entrada em um ciclo mais contem-

plativo da vida. Assim como na 
puberdade, o movimento hor-
monal e psíquico impulsiona o 
homem a conhecer uma nova 

versão de si mesmo.

zação dessas características perigosa para o movimento de aceitação do corpo, 
principalmente, no que diz respeito à cultura falocêntrica (o pênis sendo o cen-
tro do homem e do universo). Todas as variações de tamanhos, cores, texturas 

são perfeitas e capazes de receber e dar prazer, porque cada corpo é único. 
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Fase Nova
Palavra-chave: Intenção.

É um momento favorável para reco-
lhimento e contato consigo mesmo; para 

plantar as intenções que serão colhidas na 
Lua Cheia. Portanto, não se pressione, 

não se cobre, procure apenas ouvir sua 
intuição. A Lua não aparece no céu, 

está recolhida para energização: faça o 
mesmo. A vida está sendo germinada 

no solo, preparando-se para começar 
a crescer. Reúna forças, encontre-

-se consigo mesmo.

Fase Cheia
Palavra-chave: Resolução.

A Lua está tão brilhante quanto o Sol, 
iluminando com toda sua potência a noite, 
nosso inconsciente, nossos desejos e emo-

ções mais profundas. É uma fase expansiva e 
expressiva, na qual colhemos aquilo que planta-

mos na fase nova. Integramos a energia com-
plementar ao desenvolvimento necessário da nossa 

consciência Solar, resolvendo situações confl itan-
tes. Momento favorável para assumir um papel 

de mais amadurecimento, responsabilidade 
e tomada de decisões. Relacione-se, 

oferecendo e aceitando ajuda. 
Permita-se brilhar.

A Lua está tão brilhante quanto o Sol, 
iluminando com toda sua potência a noite, 
nosso inconsciente, nossos desejos e emo-

ções mais profundas. É uma fase expansiva e 
expressiva, na qual colhemos aquilo que planta-

mos na fase nova. Integramos a energia com-
plementar ao desenvolvimento necessário da nossa 

FaSES                lUNaRESFaSES                lUNaRES
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Fase Crescente
Palavra-chave: Crescimento.

Agora sim é necessário se conectar com o 
mundo exterior, permitir que o que você plan-

tou cresça e conheça o mundo. Crescer é desa� a-
dor, pode implicar momentos desagradáveis, mas 

é necessário, e seus movimentos e sua coragem 
nessa fase serão recompensados adiante. Para 
alcançar o que deseja, é importante que se dê 
passos. Então, faça como a Lua, permita que 
seu brilho apareça e cresça. Rompa com as 
correntes que limitam seu crescimento. 

Explore a vida, relacione-se, brin-
que, realize.

Fase Minguante
Palavra-chave: Desapego.

É aquela limpeza fi nal, necessária para 
preparar o salão para o próximo evento. É 
um momento favorável para desatar os nós, 
compreendendo que todo ciclo tem seu fi m. 

É necessário deixar o velho ir para que o novo 
possa nascer. Desapegue de sentimentos desne-

cessários, excessos de cobranças, arrependimentos. 
Deixe o rio fl uir e terminar seu curso. Deságue, es-

vazie-se. O que você não permitir que siga seu 
fl uxo natural acabará sendo carregado para 

os próximos ciclos, causando excesso 
de peso.

FaSES                lUNaRESFaSES                lUNaRES
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Quem sou eu?
A Responsabilidade de ser Quem se é

Sol em Capricórnio
Elemento Terra

21 Dez 2020 - 18 Jan 2021

Jornada do Herói:
Mundo Comum
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seJa Bem-Vindo ao início da sua Jornada solar.

Este é o início de mais um ciclo. Quanto você já percorreu até chegar 
aqui? Quanto já ouviu, aprendeu, viveu? E o mais importante: quanto já sen-
tiu?

Por sinal, como você está se sentindo agora?

 Responder à pergunta “Quem sou Eu?” é um grande desafio. E per-
ceber o que você sente é um caminho para respondê-la, portanto, a Jornada 
Solar nos leva à descoberta de qual versão de nós mesmos estamos vivendo, 
e se essa versão combina com nossos reais desejos e necessidades. 

Conhecer a si mesmo passa também pela descoberta do que “Não 
sou”: todos aqueles rótulos, máscaras, estereótipos, leis e regras que o ho-
mem recebe desde cedo (às vezes, ainda dentro da barriga da mãe) e que 
acabam adentrando os domínios do seu Eu. Chega um momento na vida, 
porém, em que é preciso limpar a bagunça para que uma versão mais verda-
deira de si mesmo possa existir.

Capricórnio é um signo de terra fria e seca, assim como o patriarcado 
estimula os homens a serem. É preciso levarmos essa parte de nós a conhecer 
outros mundos, mais úmidos e calorosos. Na astrologia, Capricórnio é regi-
do pelo planeta Saturno, ou Cronos na mitologia grega, o senhor do tempo 
- tempo esse que sonhamos controlar, mas que, na verdade, só conseguimos 
acompanhar.

No tempo, nossos antepassados deixaram suas marcas, atravessando 
séculos e diferentes culturas. Agora, somos o presente, vivendo a herança 
que eles deixaram - somos os frutos de suas escolhas. No entanto, também 
temos em nossas mãos o poder da decisão, plantando diariamente sementes 
que germinarão um outro futuro.
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METAS DO CICLO

13 - Dia de Iemanjá
18 - Nascimento Nikola Tesla

v i s ã o  d o  m ê s  -  p l a n e j a r

Quem sou eu?
Capricórnio       01Jan - 18Jan

segunda terça quarta quinta sexta

07

15 16 17

01 02 03

04 05

11 12

06 08 09 10

1413

18

19 de Janeiro
Sol entra em Aquário.

sábado domingo

Minguante

Nova
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01/01 02/01

03/01 04/01

05/01 06/01

07/01 08/01

09/01 10/01

11/01 12/01

13/01 14/01

15/01 16/01

17/01 18/01
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João de ferro - Robert Bly
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