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Astrologia  

A astrologia, é praticada a milênios, nas suas mais diversas 

formas por todas as sociedades do planeta. Desde os mais 

remotos grupamentos humanos que se tem notícia até a 

civilização planetária atual, passando por todas as culturas 

orientais e ocidentais, não houve sequer uma época em que 

o homem não olhasse para o céu  buscando uma 

compreensão maior do mundo ao seu redor, ou pelo menos 

uma orientação para o seu dia a dia.



Para isso com base no ciclos regulares que observam na 

natureza o homem estabeleceu 

• Relógios

• calendários 

• Sistemas astrológicos



Babilônico

Egípcio 



Definição - ASTROLOGIA

 A raiz etimológica desta palavra, se originou a partir da junção dos 
termos gregos astron, que significa “estrela” ou “astros”, e logos, que 
quer dizer “estudo”. Assim sendo, a astrologia seria inicialmente 
conhecida como o “estudo das estrelas”.

 Astrologia é uma pseudociência que estuda os corpos celestes e 
as prováveis relações que possuem com a vida das pessoas e os 
acontecimentos na Terra.



Os astrólogos – indivíduos que praticam a astrologia –
utilizam informações sobre a posição dos planetas do 
Sistema Solar, constelações e demais movimentos de 
corpos celestes para supostamente prever o futuro ou 

traçar um perfil sobre a personalidade das pessoas. Para 
isso, os astrólogos possuem uma série de métodos que 
estão relacionados com doutrinas, filosofias e religiões, 

principalmente às ligadas ao espiritismo e feitiçaria. Cada 
cultura e civilização desenvolveu a sua própria astrologia, 

ou seja, um modelo particular de interpretação dos astros e 
estrelas como influência direta (e indireta) na vida dos seres 

vivos na Terra.



Primórdios da astrologia



 Na Mesopotâmia foram encontrados os primeiros registros que 

mostram a presença da astrologia, como tabelas planetárias gravadas 

em tijolos e documentos escritos por seus habitantes os povos da 

Babilônia, Pérsia e Suméria entre outros que formaram a base sobre a 

qual foi montada a Astrologia.

 Este objeto Babilônico, com escrita cuneiforme, contém cálculos 
geométricos usados para rastrear os movimentos de Júpiter

A descoberta foi feita pelo historiador Mathieu Ossendrijver da 
Universidade Humboldt, em Berlim, que traduziu e interpretou 
cinco tábuas de argila, encontradas no final do século XIX e 
mantidas no Museu Britânico, em Londres. Sugere que os 
astrônomos algumas vezes empregavam pensamentos mais 
geométricos. As inscrições nas tábuas mostram que eles 
mediram a velocidade aparente diária de Júpiter (como visto da 
Terra) em datas diferentes em sua órbita. Em seguida, eles 
usaram estas velocidades e tempos para deduzir a distância 
que Júpiter deve ter viajado durante o período de intervenção. 
Esse cálculo é equivalente à noção geométrica de velocidade 
contra o tempo e o cálculo da área sob esse perspectiva.



 Mais tarde desenvolvida pelos gregos um dos povos mais 

conhecidos pelo amplo da astrologia foram os Caldeus, que 

construíram Torres para as observação do céu a partir de suas 

vastas planícies, foram eles que fizeram os primeiros 

registros do trânsito da lua e do Sol e também da existência 

de planetas que conhecemos hoje conforme o nosso sistema 

solar.

 Ainda no período babilônico, já havia também um registro de 

eclipse, inicialmente o estudo dos astros eram empregados 

para as questões práticas de sobrevivência desses povos 

orientando, a melhor época de plantar e colher, a temporada 

ideal de pesca, previsão de grandes enchentes ou ainda de 

catástrofes causadas pelo próprio homem.



 Assim como Babilônia, o Egito também pode ser considerado o berço da 
astrologia, de modo que os registros mostram existência do estudo dos 
astros no mesmo período em ambas regiões. Foram os egípcios que 
esculpiram no teto do Templo de denderah, o Zodíaco circular, que hoje 
está exposto no Museu do Louvre.

 Além disso, até hoje utilizamos o calendário adotado por eles, com a 
divisão do ano em 12 meses e dos dias em 24 horas



 Quando Alexandre  O Grande, conquistou o Império Persa, as 

tradições e conhecimento dos povos da Mesopotâmia, foram 

sendo incorporadas se difundido entre os pensamentos 

gregos, então conforme as tropas alexandrinas elas 

avançavam o grego se tornava uma língua dominante naquele 

território, marcando uma propagação das ciências ocultas, 

foi graças a isto, que os tratados de astrologia chegaram até 

nós, sendo traduzidas primeiro para o grego e depois para a 

língua moderna.



 Os grandes filósofos gregos eram apreciadores da cultura 

babilônica e acreditava na relação dos astros com o nosso 

mundo.



 o astrônomo em matemática grego Hiparco, utilizou grande 

parte do conhecimento babilônico nos seus estudos de 

astronomia, foi ele que dividiu a circunferência de 360 graus, 

tornando as medidas de tempo como o dia e ano mais exato, 

o que facilitou muitos cálculos e estudos relacionados aos 

astros. 



Os planetas

 Na Astrologia, os planetas no mapa astral têm significados diferentes para a 
nossa vida. Cada um deles representa potenciais e características da nossa 
personalidade.

 O Signo solar é o mais popular, é aquele que conhecemos pela data de 
nascimento e ele nos mostra o traço de personalidade mais importante que 
temos: a nobreza do caráter. Já Saturno, por exemplo, revela nossos desafios e 
indica características que despertam em nós a busca pela excelência.



Ascendente

O ascendente é o signo do zodíaco que está posicionado na linha do 

Horizonte no momento do nascimento do indivíduo é o signo que 

acende ou que surge na linha do horizonte naquele momento, então 

para saber qual é o signo ascendente de uma pessoa, é necessário 

saber a hora exata do seu nascimento, só assim consegue fazer os 

cálculos que envolvam também a data e o local de nascimento.

Os estudiosos em astrologia acreditam que o signo ascendente 

influencia no comportamento de uma pessoa pois está relacionado 

com as circunstâncias do nascimento.

O mapa astral designa a posição dos astros no momento do 

nascimento da pessoa, para elaboração do mapa astral é necessário 

conhecer além dos signos solar e do signo ascendente  e também o 

signo lunar, essas informações e conjunto vão determinar uma 

possível trajetória da vida visto que as decisões de cada indivíduo 

que determinam o seu destino.



 Os ascendentes representados através do zodíacos são:



Horóscopo 

 Horóscopo é o mapa que reflete as posições exatas dos planetas do zodíaco em 

um determinado momento. A partir dele, podem ser feito diversos tipos de 

análise simbólica, que fornece informações sobre a personalidade de uma 

pessoa, acontecimentos e tendências.
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