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“Nossas crenças se transformam em 
pensamentos, os pensamentos em 
palavras, as palavras se tornam ações e 
estas ações repetidas se tornam hábitos. 
E estes hábitos formam nossos valores e 
nossos valores determinam nosso 
destino.” 

(Mahatma Gandhi) 



 

 
 

RESUMO 

 

 

A Astrologia surge como um modo de se compreender as relações do homem com 

o cosmos e a sua volta, em especial. O seguinte estudo tem como objetivo 

demonstrar como ela fornece um sentido para a vida. Se apoiando em autores das 

áreas das Ciências Sociais e humanas e da astrologia. Este trabalho é conduzido a 

partir de conceitos, como esoterismo, destino, individualização e autoconhecimento; 

e referências como determinadas culturas localizadas em tempos e espaços 

diferenciados buscam explicar a influência dos astros na vida. A análise realizada 

pela internet consultou inúmeros jovens para compreender como a astrologia está 

presente e se encontra na sociedade contemporânea.  

 

Palavras-chave: Astrologia; Crença; Esoterismo; Modernidade;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Astrology emerges as a way to understand the relations between man and the 

cosmos and especially with himself. The present work aims to demonstrate how it 

provides life a meaning. The research is based on authors from the areas of Social 

and human sciences and astrology. This work is developed from concepts such as 

esotericism, destiny, individualization and self-knowledge; as well as references, like 

certain cultures located in different times and spaces that seek to explain the 

influence of the stars in life. The analysis, conducted online, has consulted many 

young people to understand how astrology is present in contemporary society. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Astrologia surgiu com maior influência na minha vida a partir da 

adolescência, onde era comum e quase rotineiro os jovens entrarem em sites e 

comprarem revistas para consultarem seus horóscopos, com o tempo, o interesse 

por mais detalhes foi aumentando, e na faculdade se tornou ainda mais difundido.  

Assim, o tema foi escolhido com base em observações do meu cotidiano, 

onde a astrologia aparece em rodas de conversa com amigos, quando pessoas se 

conhecem e logo querem saber qual o signo da outra para se ter uma noção da 

personalidade, além de situações onde as pessoas usam de seus signos para 

justificar seus atos, assunto ao qual vou abordar ao longo do desenvolvimento deste 

trabalho. 

O estudo sobre o tema se torna importante para se compreender como que 

uma cultura tão antiga sobreviveu durante todos esses anos e cada vez se torna 

mais popular. 

A partir dessa observação, pude notar como a astrologia se encontra 

difundida na sociedade e nos meios de produção cultural atuais, através de 

empresas e espaços que se especializam em eventos, festivais, simpósios, 

congressos, palestras e publicações de livros e revistas voltados para a astrologia e 

para outros meios esotéricos.  

Há também uma grande produção nos meios de comunicação e audiovisual, 

através de sites de horóscopos e vídeos abordando o tema de variadas formas, 

assunto esse que irei abordar no segundo capítulo deste trabalho.  

No Brasil foi criado a Associação Brasileira de Astrologia (ABA) que tem como 

objetivo a regulamentação dos profissionais de Astrologia. Também foi criada a 

Central Nacional de Astrologia (CNA), uma organização sem fins lucrativos que 

busca divulgar a astrologia por meio de circuitos ou eventos voltados para toda a 

sociedade de astrólogos, estudantes e interessados neste meio. 

Além disso, há produtoras especializadas na realização de eventos ligados a 

Astrologia e ao mundo esotérico, por exemplo, esse ano foi realizado através de 
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uma produtora cultural e artística o “Encontro Regente Astrológico de São Paulo”, 

com palestrantes que incluíam tanto Astrólogos profissionais, como produtores de 

conteúdo digital voltado para a Astrologia, como Youtubers e Blogueiros. 

“A Astrologia pode ser definida como a arte divinatória que postula a 

existência de uma relação entre os movimentos celestes e tudo aquilo que ocorre na 

Terra, possuindo um sistema de classificações que lhe permite atribuir determinados 

significados a cada um desses movimentos, além de um conjunto de técnicas que 

estabelecem os procedimentos adequados para interpretá-los” (VILHENA, 1990, 

p.15). 

De acordo com o sistema astrológico, a posição que o céu se encontra no 

momento em que nascemos diz muito sobre nossa personalidade e os caminhos 

que vamos traçar. Assim, cada mês do ano possui um signo solar, esse é 

considerado como nosso signo principal, porém somente ele não diz tudo. Nosso 

mapa astral é formado por vários elementos que tornam as pessoas, mesmo que do 

mesmo signo, diferentes umas das outras. Elementos como “os planetas que 

indicam faculdades de ânimo, os signos que “colorem” qualificações deste, as casas 

que significam zonas de atividade ou de interesse” (VOLLI, 1990, P.9). 

O meu objetivo então é compreender as condições históricas e sociais que 

tem permitido o crescimento do interesse das pessoas pela astrologia nas últimas 

décadas. 

O trabalho apoia-se em bibliografia das ciências sociais e da astrologia 

especificamente, também foi utilizada uma pesquisa quantitativa realizada pela 

internet, com um total de cento e cinquenta respostas, e uma pesquisa qualitativa 

realizada com sete pessoas de idades entre 17 e 25 anos, sendo estudantes de 

ensino médio e universitários, com a finalidade de se apontar um rápido perfil e 

interesse das pessoas pelo tema.  

No primeiro capítulo deste trabalho faço uma descrição dos princípios da 

Astrologia relacionando ela como um sistema de crenças, o que me levou a 

comparar com outros sistemas, que neste trabalho se detém as crenças da tribo 

Azande na África, através do clássico da literatura antropológica de Evans-Pritchard 
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Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande. Sua leitura também me levou a 

comparar os sistemas dos Azande com a noção de destino. 

No segundo capítulo abordo os anos 60, a década em que a Astrologia, assim 

como os sistemas esotéricos, ganham grande destaque. A partir dos conceitos 

demonstrados nessa década conduzo minha pesquisa até os dias atuais com ênfase 

nas grandes metrópoles e nos meios de comunicação, como a internet. 

No terceiro e último capítulo, observo como os jovens se comportam, com 

ênfase ainda nos anos 60, onde eles ganham uma importância maior nas discussões 

sociais até a juventude atual, a chamada geração Y, apresentando como base uma 

pequena pesquisa quantitativa.  
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CAPÍTULO 1 – CRENÇA, MAGIA E DESTINO – VISÕES DA ANTROPOLOGIA 

SOBRE A ASTROLOGIA 

1.1 A astrologia enquanto sistema de crença 

A astrologia durante toda sua existência tem sido permeada pela questão de 

ela ser uma ciência ou uma crença. Durante muito tempo ela esteve ligada à 

astronomia, uma vez que as duas surgiram como uma forma de estudar o universo e 

como o cosmos se refletia na Terra. 

Os registros astronômicos mais antigos datam de aproximadamente 3000 
a.C. e se devem aos chineses, babilônios, assírios e egípcios. Naquela 
época, os astros eram estudados com objetivos práticos, como medir a 
passagem do tempo (fazer calendários) para prever a melhor época para o 
plantio e a colheita, ou com objetivos mais relacionados á astrologia, como 
fazer previsões do futuro, já que, não tendo qualquer conhecimento das leis 
da natureza (física), acreditavam que os deuses do céu tinham o poder da 
colheita, da chuva e mesmo da vida. (OLIVEIRA FILHO; SARAIVA, 2014, 
p.1) 

De acordo com o verbete Astrologia da Enciclopédia Einaudi, a astrologia se 

popularizou a partir do século um d.C., ou mesmo antes, e se tornou uma mitologia 

astral que substituiu os antigos deuses por símbolos celestes, a fim “de oferecer uma 

concepção do cosmos como organismo harmônico originário total que, no seu eterno 

retorno, garante a origem dos seres e a sua conservação” (GIL, 1987, p.87.), 

oferecendo respostas que a religião oficial não fornecia. 

Durante sua existência a astrologia sofreu momentos de ascensão e 

momentos de preconceito e repressão. Até o século XVI ou XVII ela era considerada 

um saber elevado praticada por intelectuais e era usada para fazer previsões de 

fenômenos naturais, para saber, por exemplo, o tempo certo para a realização de 

tarefas na agricultura e pecuária, “foi a primeira Astrologia, chamada agricultural ou 

natural, em que o Sol e a Lua eram visados.” (RIBEIRO, 1996, p.3) e também 

previsões para Reis sobre o futuro dos países.  

J. Lee Lehman (1989) descreve que a Astrologia, inicialmente, não se 

desenvolveu para descrever os seres humanos, como a usamos hoje, mas sim como 

um método de se prever o futuro. “Os astrólogos babilônicos não podiam se importar 

menos se o rei era carinhoso, eles queriam saber o que aconteceria com uma 
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campanha militar se lançada neste ano.”1 J. Lee Lehman, (1989, p. 173). Porém 

quando perguntada a um astrólogo se a astrologia é uma arte divinatória ele dirá 

que: 

Não, se considerarmos como arte divinatória as atividades de carácter 
preditivo, como os horóscopos de revista, os oráculos e as leituras da sorte. 
A Astrologia de qualidade nada tem haver com este tipo de atividades. Por 
outro lado, se tomarmos a palavra divinatório pelo sentido etimológico 
(divinatório: o que está ligado ao Divino) podemos dizer que sim. Na sua 
vertente mais elevada, a Astrologia permite-nos interpretar a Vontade do 
Divino, manifestada através do movimento dos planetas. Esta Vontade pode 
ser revelada através de um mapa de nascimento ou através do estudo de 
um momento específico (AVELAR; RIBEIRO, 2003, p.23). 

A partir do Renascimento, astronomia e astrologia começaram a se separar. 

Em entrevista a revista digital Motherboard2, o astrônomo e professor de História da 

Ciência da USP Amâncio Friaça explica que essa separação se deu devido a três 

fatores: os avanços tecnológicos, onde se tem cálculos mais precisos; o surgimento 

da imprensa, que permitiu que esses cálculos fossem disponibilizados mais 

facilmente; e o surgimento do indivíduo, que será o foco da astrologia na 

contemporaneidade, onde o homem deixa de seguir as autoridades tradicionais e 

passa a depender de suas próprias estratégias e escolhas buscando conselhos e 

exemplos, assunto esse que será mais difundido no terceiro capítulo. 

Ele diz que essa queda da astrologia se deu principalmente por causa do 

físico, matemático, filósofo e astrônomo Galileu Galilei, que fez uma unificação entre 

o céu e a terra, o que antes dele não existia, sendo uma mesma física que se 

aplicava aos dois. A partir desse ponto a astrologia não possuía fundamentos 

científicos para se sustentar. A física de Galileu permitia as pessoas entenderem as 

relações dos fenômenos de causa e efeito, o que era criticado por não ser explicado 

pelo sistema astrológico, sofrendo assim, a partir desse momento, um período de 

obscuridade. 

Em resumo, a astrologia passa indene pelas crises do mundo clássico, o 
advento do cristianismo, o ambiente cultural árabe, a Idade Média cristã, o 
Humanismo, o Renascimento, as origens da ciência moderna. Em todos 
estes contextos culturais, muitas vezes fortemente contraditórios com os 
seus fundamentos teóricos, a astrologia encontra formas de compromisso 
que lhe permitem sobreviver sem perder a sua especificidade: concilia-se 

                                                
1
 Tradução livre feita por Thiago Guimarães Torres  

2
 Disponível em: https://motherboard.vice.com/pt_br/article/d7dnax/porque-ainda-acreditamos-em-

astrologia 
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com a onipotência divina e a liberdade do homem, com o determinismo 
científico e com o imanentismo helenístico. (VOLLI, 1990, p.28) 

A astronomia, de acordo com Volli (1990), estuda os aspectos físicos do 

universo, a posição que os corpos celestes se encontram, assim como distâncias, 

massas, velocidades, deslocamento, temperatura e composições químicas, 

estudando suas transformações ao longo dos anos, buscando novas descobertas e 

se renovando com o passar dos anos. Já a astrologia foi vista mais como uma forma 

de curiosidade, que o homem busca para poder compreender a si mesmo e os 

acontecimentos ao seu redor. De acordo com Volli, ela possui uma forma tradicional 

que serve mais para interpretações do que para descobertas. “A sua estrutura é 

hermenêutica e retórica: pretende produzir discurso sensato, não conhecimentos 

verdadeiros, serve para convencer e sossegar, não para a acumulação do saber”. 

Volli (1990, p.8). De um modo geral ela é considerada uma pseudociência3 que não 

evoluiu suas práticas e que não considera as novas descobertas astronômicas com 

os passar dos anos.  

Dessa forma a astrologia passou a ser considerada mais como uma forma de 

crença do que como uma ciência, que pode estar ligada também a um imaginário 

religioso. Porém não é considerada uma religião e sim uma tendência esotérica4. 

Vilhena (1990) descreve esoterismo a partir do conceito de Antoine Faivre: 

A etimologia grega desse conceito (eso-thodos) significaria, segundo Faivre, 
método ou caminho interno. No seu sentido restrito, portanto, 
corresponderia a “uma entrada em si (...), que passa por uma gnose - um 
conhecimento - para atingir a uma forma de iluminação e salvação 
individuais”. (FAIVRE, 1986, p.14 apud VILHENA, 1990, p.165). 

Crença é definida no dicionário da língua portuguesa como “Ação de crer na 

verdade ou na possibilidade de uma coisa; aquilo sobre o que se considera 

verdadeiro: crenças ideológicas”. (PORTUGUÊS, 2009-2017). As pessoas 

costumam procurar aquilo que as deixem mais confortáveis e a fazem compreender 

melhor seus propósitos e sua personalidade, os tomando como suas verdades.  

                                                
3
A pseudociência é um rótulo dado a "... afirmações apresentadas de modo que parecem científicas 

embora careçam de evidências para sustentá-las e de plausibilidade." (SHERMER, 2011, p.63.).  
4
Esoterismo é um termo quase tão abrangente quanto religião. Ele engloba a astrologia, o espiritismo, 

a ufologia, a parapsicologia, várias formas de magia e clarividência, a teosofia e a antroposofia. 
(GAARDER; HELLERN; NOTAKER, 2005, p.277) 
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Procuram alcançar essa verdade por meio de religiões ou tendências 

esotéricas, ou até os dois em alguns casos. Vilhena (1990) descreve que algumas 

pessoas entrevistadas por ele, contaram que além da Astrologia, possuem outros 

meios de crença, que vão desde outros sistemas divinatórios associados ao mundo 

esotérico até as religiões mais variadas. “De maneira geral, os informantes 

reconheciam em todos eles caminhos válidos para o autoconhecimento, e a opção 

pela astrologia parecia, por vezes, quase casual.” Vilhena (1990, p.124).  

 A crença de acordo com Matthew Kneale (2016) está presente na história 

humana há mais de 33 mil anos: “A história humana pode ser mais bem 

compreendida não por meio da postura transparente da lógica e da descoberta 

científica, mas das águas turvas das crenças profundas, emotivas e, às vezes, 

francamente bizarras” Kneale (2016, p.2). Ele descreve a história de um homem que 

esculpiu uma figura que era parte homem e parte leão, a partir dessa figura, que foi 

descoberta em 2002, se pode presumir que o homem já possuía crença em seres 

sobrenaturais desde época mais antigas. Acreditando assim que as crenças só vêm 

aumentando ao longo do tempo. “Em cada uma delas podemos encontrar camada 

sobre camada da crença anterior. Mesmo as crenças de 33 mil anos atrás ainda 

estão presentes no nosso mundo.” Kneale (2016, p.3).  

A crença em seres divinos era usada como uma forma de combater os 

medos, oferecendo conforto. Medos esses que foram mudando ao longo do tempo 

com a mudança no modo de viver das pessoas. De acordo com Kneale e pensando 

em uma abordagem de natureza estruturalista5, para saber qual os medos existentes 

há 33 mil anos, quando ainda não existia a escrita, temos que fazer comparações, 

investigar povos que ainda persistem com tradições antigas. “Os seres humanos não 

são criaturas originais. Ponha-os em lugares similares, dê a eles formas similares, e, 

de um modo geral, eles produzirão idéias similares a respeito de seu mundo.” 

(KNEALE, 2016, p.5). 

                                                
5
 Abordagem defendida por Claude Lévi-Strauss, Ao apropriar-se do pensamento estruturalista para 

aplicá-lo à Antropologia, ele pretende chegar ao modus operandi do espírito humano. No seu 
entender, deve haver elementos universais na atividade do espírito humano, elementos entendidos 
como partes irredutíveis e suspensas em relação ao tempo, que perpassariam todo o modo de pensar 
dos seres humanos.  <https://pt.wikipedia.org/wiki/Estruturalismo#cite_note-:1-7> Acesso em: 13 set. 
2017.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito
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 A maioria das crenças daquela época tinha o interesse na atividade de entrar 

em transe. As tribos normalmente praticavam essa atividade com a ingestão de 

substâncias psicotrópicas, e apesar de muitas pessoas poderem entrar em transe 

normalmente quem os fazia eram especialistas, essas características poderão ser 

percebidas na cultura Azande a qual farei referência no próximo tópico. Quando 

entravam em transe as pessoas descreviam que entravam no mundo dos espíritos, 

se transformavam em animais e eram guiados por animais-espíritos que tinham o 

poder de ajudar os humanos em seus medos6.   

A atividade de entrar em transe e se comunicar com seres divinos pode ser 

interpretada como uma forma de magia. O que a astrologia também possui, de 

acordo com Volli (1990), ela ao mesmo tempo em que se encontra em um estatuto 

científico também se encontra ligada a modos de pensamento e formas de 

organização do pensamento mágico.   

As categorias “físicas” fundamentais da astrologia são as da tradição grega 
(água, ar, fogo, terra), mas desempenham um papel organizador do mundo 
em tudo análogo ao que se encontra na tradição mágica, hermética e 
alquímica. De resto a astrologia tem em comum com tais filões culturais a 
maior parte dos seus símbolos, mesmo do ponto de vista gráfico, a 
caracterização de alguns agentes fundamentais (os planetas) e das suas 
funções, uma rede de relações analógicas que vão de um planeta a um 
signo, a uma cor, a uma profissão, a um metal, até invadir e organizar todo 
o mundo conhecido. (VOLLI, 1990, p.30). 

Buscando compreender melhor no que as pessoas acreditam, levo a crença 

na astrologia a ser comparada com a crença na magia em forma de bruxaria e 

feitiçaria da tribo Azande na África.7 Comparando desde técnicas de realização de 

rituais até seus pensamentos mágicos. E também como eles explicam os infortúnios 

da vida através da bruxaria levando a comparação com outra forma de explicação, o 

destino. 

                                                
6
 Em primeiro lugar, os espíritos podiam ajudar a curar os enfermos. Em segundo lugar, podiam 

controlar os movimentos dos animais de caça. Por fim, podiam melhorar o tempo. (...) Nada mais 
natural, portanto, que o trio doença, disponibilidade animal e condições meteorológicas ocupassem as 
primeiras posições na lista de preocupações das pessoas. (KNEALE, 2016, p.5) 
7
 A tribo Azande foi escolhida nesse trabalho por possuir um sistema de crença próprio. Além da obra 

Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande de Evans-Pritchard ser um clássico do pensamento 
antropológico e do estudo sobre práticas e representações mágicas. Onde se produziu uma 
etnografia que se tornaria exemplar em termos de trabalho de campo. 
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1.2 A tribo Azande e suas crenças em magia e bruxaria 

Em 1920 Evans-Pritchard, a pedido do governo do Sudão anglo-egípcio, 

realizou uma pesquisa etnográfica com os Azandes sudaneses, uma tribo localizada 

na África central dividida na fronteira de três estados, a República do Sudão, o Zaire 

(atual República democrática do Congo) e a República Centro-Africana, todos sob 

domínio colonial inglês na época da realização da pesquisa. No livro publicado 

originalmente em 1937, Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande, Evans-

Pritchard descreve como essa tribo vivia e no que acreditavam: a crença na magia 

em forma de bruxarias e feitiçarias. 

A organização da tribo era hierárquica, dividida em pequenos reinos tribais 

que se espalhavam por todo território zande, e eram governados por um rei de uma 

única dinastia real, os “Avongara”. O reino era dividido em províncias, que eram 

administradas por filhos ou irmãos do rei (príncipes) ou Plebeus mais abastados. As 

províncias, por sua vez, eram divididas em povoados menos importantes 

administrados por delegados, e por último havia os plebeus, a parte menos abastada 

que respondiam a administração dos nobres. Nos anos 20, devido à colonização dos 

ingleses, houve uma queda do sistema tradicional e os reis foram substituídos por 

um comissário distrital. 

Na época da pesquisa os Azande viviam do cultivo do solo, caça, pesca, 

coleta de frutas e plantas silvestres e na criação de aves domésticas, que eram 

usadas como parte central para realização dos oráculos. Com a colonização e o 

interesse inglês em ganhos econômicos, em 1940 os Azande passam a cultivar o 

algodão para serem comercializados internacionalmente.  

A bruxaria é onipresente na tribo zande, está no cotidiano e eles não sentem 

medo, como aconteceria normalmente e sim raiva, pois tem alguém tentando 

arruinar sua vida. As famílias não gostam de morar umas perto das outras, uma vez 

que os homens possuem várias mulheres e tem medo de que uma delas possa 

cometer adultério e, além disso, a proximidade facilita a bruxaria, quanto mais longe 

melhor. 

Para os Azande os crimes mais graves que se pode cometer são o adultério e 

a bruxaria que é o equivalente a assassinato, pois todas as mortes são causadas por 
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bruxos humanos assim como todo e qualquer infortúnio que os atingem como 

doenças, falências, colheita ou caça ruim, machucados e até o mau humor das 

mulheres.   

Os Azande acreditam que certas pessoas são bruxas e podem lhe fazer mal 
em virtude de uma qualidade intrínseca. Um bruxo não pratica ritos, não 
profere encantações e não possui drogas mágicas. Um ato de bruxaria é um 
ato psíquico. Eles crêem ainda que os feiticeiros podem fazê-los adoecer 
por meio da execução de ritos mágicos que envolvem drogas maléficas. Os 
Azande distinguem claramente entre bruxos e feiticeiros. Contra ambos 
empregam adivinhos, oráculos e drogas mágicas. (EVANS-PRITCHARD, 
2005, p.33). 

Acredita-se que somente plebeus são bruxos, nunca se acusa um nobre de 

bruxaria, e que a ela é hereditária por isso também não se costuma acusar um 

parente. Quem é bruxo possui dentro de si uma “substância-bruxaria”, como uma 

bolsa com vários pequenos objetos, localizada perto do fígado e que cresce junto 

com o corpo, substância essa que só pode ser vista e extraída do corpo depois da 

morte. Assim uma pessoa pode ser bruxa e não saber que é. Ela pode ter a 

substância dentro de si e não saber a não ser que tenha conhecimento de alguém 

da família que morreu e a possuía, já que ela é hereditária. Porém “A doutrina zande 

inclui também a noção de que, mesmo que um homem seja filho de um bruxo e 

tenha substância-bruxaria em seu corpo, ele pode não usá-la.” (EVANS-

PRITCHARD, 2005, p.36), assim ele não é considerado bruxo. 

O oráculo é a única forma de identificar a substância-bruxaria nos vivos, além 

de ser a principal forma de saber se uma pessoa está praticando bruxaria ou ainda 

identificar qual o bruxo que pode estar trazendo algum tipo de infortúnio para sua 

vida. Quando alguém fica doente, por exemplo, ele procura algum tipo de oráculo 

para saber se alguém o estava “embruxando” e quem é essa pessoa, ou se um 

familiar morrer e a família quiser saber quem é seu assassino. Entre eles o oráculo 

de veneno é o mais importante de todos. 

O oráculo é uma tarefa masculina, normalmente adultos e casados a 

praticam, mulheres não podem consultá-lo, assim como se dá preferência para 

pessoas mais idosas precederem a sessão por terem mais experiência. A pessoa 

que quer consultar o oráculo leva para a sessão galinhas que serão expostas a uma 

droga denominada benge, que só é veneno nas sessões oraculares.  
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O veneno usado é um pó vermelho feito de uma trepadeira da floresta, 
misturada com água para formar uma pasta. O líquido é espremido da pasta 
nos bicos de pequenas aves domésticas, que são assim forçadas a engoli-
lo. Geralmente seguem-se violentos espasmos. As doses por vezes são 
fatais, mas com igual freqüência as aves se recuperam. Às vezes sequer 
são afetadas pelo veneno. A partir do comportamento das aves sob esse 
ordálio, especialmente por sua morte ou sobrevivência, os Azande obtêm 
resposta às perguntas que fazem ao oráculo. (EVANS-PRITCHARD, 2005, 
p.137). 

As pessoas que coordenam o oráculo, assim como outras culturas, praticam a 

atividade de entrar em transe com uso de drogas encontradas na região, eles 

precisam estar sobre efeito dessas drogas para entrar em um contato maior com os 

espíritos e saber o que eles têm a dizer. 

Assim como o oráculo de sangue, também existem os oráculos considerados 

mais simples e mais baratos, como: o oráculo de atrito, normalmente o mais usado; 

o oráculo de térmitas (insetos); Mapingo ou oráculo dos três gravetos usado por 

mulheres e crianças; e também os sonhos que podiam fazer profecias8. 

Os Azande costumam consultar os oráculos quando querem saber de 

possíveis infortúnios que podem vir a acontecer, uma forma de predizer o futuro. O 

oráculo de veneno, por ser um processo mais caro, só é consultado em casos mais 

sérios: se uma pessoa acha que pode estar sendo embruxado e quer saber se é 

verdade e assim saber se está seguro; casos de doenças sérias; quando pretendem 

realizar um empreendimento social, como dar a mão da filha em casamento e quer 

saber se o marido é adequado ou até o pretendente que quer saber se a mulher 

pode morrer se ele desposa-la; e quando pretendem realizar um empreendimento 

econômico sério e precisam saber se ele irá prosperar, caso o oráculo diga ao 

contrário ele desiste de tal empreendimento, e “Ninguém o censurará por tal 

desistência, uma vez que seria suicídio prosseguir quando o oráculo de veneno 

pronunciou um veredicto adverso.” (EVANS-PRITCHARD, 2005, p.64).  

Na sociedade zande existem os Adivinhos que combatem a bruxaria e podem 

ser comparados com o oráculo de atrito, pois suas previsões não são tão certas 

como a do oráculo de sangue e também eles podem mentir para não causar uma 

inimizade. “O adivinho zande é também um mágico. Na condição de adivinho, indica 

                                                
8
 Para descrição completa sobre como funcionava o oráculo de veneno e outros oráculos consultar 

EVANS-PRITCHARD, E.E.(Edward Evan). Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 
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os bruxos; como mágico, impede-os de fazer mal.” (EVANS-PRITCHARD, 2005, 

p.90). Ele também pode ser um curandeiro, porque pode reparar o mal causado por 

bruxos. Possuem um maior conhecimento sobre as drogas, ritos mágicos e métodos 

de extração de substância-bruxaria do corpo dos mortos, e esse conhecimento fica 

restrito somente a membros da corporação dos adivinhos, eles são vistos na 

sociedade zande com prestígio por seus conhecimentos.  

Os Azande também podem usar os oráculos para justificar algo que não 

querem fazer, mesmo sem o consultar, mentem dizendo que o oráculo lhe disse que 

não pode realizar tal coisa, pois se ele o fizer pode acarretar em problemas ou até 

em morte.  

Fazendo uma comparação entre a cultura Azande e a astrologia. Assim como 

eles usam o oráculo a astrologia também se utiliza de meios para se prever o futuro, 

as pessoas consultam regularmente seus horóscopos para saber o que pode 

acontecer naquele ano, mês ou dia.  

Os adivinhos podem ser associados na astrologia com os astrólogos que 

detém um maior conhecimento do que o público em geral, a diferença seria que a 

astrologia,  

Nunca foi monopolizada por uma casta sacerdotal, o domínio de seu 
conhecimento exige a posse de um certo capital cultural. Entretanto, é só 
isto que ela exige. Usando a terminologia weberiana, pode-se afirmar que a 
autoridade do astrólogo tem, em última análise, uma base racional, 
repousando sobre o domínio de um saber específico mais ou menos 
definido e acessível ao exame de todos (...). Do astrólogo também não é 
exigida nenhuma habilidade extraordinária, não é necessário transe, 
possessão nem qualquer tipo de graça para realizar sua divinação. 
(VILHENA, 1990, p.19) 

Nos dias de hoje com os novos meio de comunicação fica mais fácil para 

qualquer pessoa aprender mais sobre astrologia e, por exemplo, fazer seu próprio 

mapa astral, basta ter acesso à internet. 

Quanto ao uso para justificativas, na astrologia pode acontecer o mesmo. As 

pessoas podem justificar a não realização de algo por meio de alinhamentos 

planetários que não o favorecem de realizá-los naquele determinado momento ou 

que seu horóscopo naquele mês o recomendou de não fazer. Pode acontecer 

também de se justificar uma atitude por meio de seu signo zodiacal, como por 
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exemplo, uma pessoa do signo de virgem ao criticar ou julgar alguém diz que fez 

isso porque é de virgem, uma vez que a astrologia define as pessoas desse signo 

como sendo muito duras com elas mesmas e com outras pessoas, e que podem 

reclamar e criticar atitudes alheias.  

Os Azande costumam culpar a bruxaria por tudo que acontece de ruim em 

suas vidas, todos os infortúnios, um crente da astrologia pode dizer que está em 

uma fase ruim ou que algo de ruim aconteceu por motivo de um planeta ou a lua 

está posicionada em tal signo que desfavorece o seu, ou que está passando por seu 

inferno astral9. 

1.3 A noção de destino, comparações e origem. 

Como demonstrou exemplarmente Evans-Pritchard ao analisar as crenças 
dos Azande sobre bruxaria, o pensamento mágico nem postula relações de 
causa e efeito mágicas, nem ignora as relações naturais, apenas procura a 
explicação para a associação particular de determinado número de cadeias 
causais que convergiram para um fato particular. (VILHENA, 1990, p.65). 

Para os Azande a principal explicação é a bruxaria, eles sabem que a causa e 

os efeitos são naturais, mas o que os levou para determinado lugar e em 

determinado momento foi um bruxo ou um feiticeiro que o estava tentando fazer mal. 

Pritchard exemplifica essa questão com vários casos, um deles foi um rapaz que 

andando em uma trilha no meio do mato bateu com o pé em um toco de árvore, 

como consequência se abriu uma ferida em seu pé que veio a infeccionar. O rapaz 

então disse que o que o fez bater naquele toco foi bruxaria, ele sabia que não foi ela 

que colocou o toco ali, mas que estava andando olhando cuidadosamente o caminho 

como sempre fazia e que se não tivesse sido bruxaria ele não teria batido, e, além 

disso, sua ferida estava infeccionada o que normalmente não acontecia, elas se 

fechavam rápido, então aquilo só podia ser obra de bruxaria. 

Para algumas pessoas a explicação seria a noção de destino, isso aconteceu 

porque tinha que acontecer, não tem uma explicação a não ser destino. De acordo 

com Liz Greene (1989), onde tem destino tem astrologia, uma vez que o conceito de 

destino evolui a partir da visão de um cosmo ordenado, interligado. 

                                                
9
 Inferno Astral é uma invenção do século XX. Não há registros desse termo em nenhuma parte da 

literatura astrológica. Quando alguém menciona viver um Inferno Astral, geralmente quer dizer que 
está passando por uma fase ruim.  
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Na mitologia grega o destino era chamado de Moira e representado por três 

irmãs - Cloto, Átropos e Láquesis, as três Parcas (na mitologia romana) - 

pertencentes à primeira geração de deuses (os deuses primordiais), que 

determinavam o destino tanto dos deuses quanto dos seres humanos, elas 

fabricavam, teciam e cortavam o fio da vida dos indivíduos, utilizando a “Roda da 

Fortuna” 10.   

De acordo com Greene, Moira é o “servo da justiça: o que contrabalança ou 

pune os desvios com relação às leis do desenvolvimento natural.” Greene (1989, 

p.15). Sendo que para a mente grega o pior desvio que o homem pode cometer era 

denominado Hubris, um termo que contém “arrogância, vigor, nobreza, esforço 

heróico, falta de humildade perante os deuses e a inevitabilidade de um fim trágico.” 

Greene (1989, p.16). 

Antes que a filosofia surgisse, os gregos tinham uma teoria ou opinião a 
respeito do universo, que pode ser chamada de religiosa ou ética. De 
acordo com essa teoria, cada pessoa e cada coisa possuía seu lugar ou 
função designados. (...) A teoria está relacionada com a idéia de destino ou 
necessidade. Ela se aplica, com ênfase, aos corpos celestes. Mas onde há 
vigor, há a tendência de ultrapassar os limites exatos; daí surge a disputa. 
Alguma espécie de impessoal e superolímpica lei pune Hubris e restaura a 
ordem eterna que o transgressor buscava Vilar. (Russell, p.30 apud 
GREENE, 1989, p.16). 

O destino era visto sempre como sendo do gênero feminino, associado ao 

ventre que nos gera e a figura da mãe, pois se considera que nossos corpos estão 

em harmonia ao corpo da mãe, na gestação que é anterior a qualquer 

individualidade e independência. “Tudo que se relaciona com o corpo pertence, pois, 

ao mundo da mãe — nossa hereditariedade, nossas experiências de dor e prazer 

físicos e até mesmo nossa morte.” Greene (1989, p.16). Não nos lembramos do 

tempo que não existimos nem da vida uterina, assim como não conseguimos 

imaginar o tempo em que não existiremos mais, como se o lugar de onde viemos é o 

mesmo que iremos voltar.  

Greene descreve a interpretação de destino na perspectiva de dois autores, 

essas sendo vistas como a reação da astrologia para o problema de destino. 

                                                
10

 A roda (de fato, um timão) pertence à deusa Fortuna que a gira aleatoriamente, mudando assim a 
posição dos homens que se encontram sobre a roda e dando-lhes boa ou má sorte. WIKIPÉDIA. 
Roda da Fortuna. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Roda_da_Fortuna>. Acesso em: 15 
Jul. 2017. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Roda_do_leme
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortuna_(mitologia)
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Margaret Hone, que acredita que embora o destino possa ser traçado pelo cosmo o 

espírito do homem é livre e pode fazer suas escolhas, “Dessa forma, embora não 

possa se livrar dos acontecimentos terrenos, pela doutrina da livre e espontânea 

“aceitação” ele pode “querer” que seu ser real seja livre na sua reação a eles” 

(HONE11, 1951 apud GREENE, 1989, p.8). Já Jeff Mayo diz que se há a 

possibilidade de se prever o futuro, o homem não possui um livre-arbítrio e não pode 

se desvencilhar do que está para acontecer. Essa hipótese faz o homem questionar 

por que se esforçar para realizar algo se seu futuro já está destinado.  

O destino significa: isso estava escrito. É terrível pensar em algo escrito 
com tamanha determinação por uma mão totalmente invisível. Esse fato 
implica não só impotência, como ainda o obscuro mecanismo de alguma 
enorme e impessoal Roda ou de um Deus bastante ambíguo que tem 
menos consideração do que gostaríamos para com nossas esperanças, 
sonhos, desejos, afeições, méritos ou até mesmo pecados. (GREENE, 
1989, p.8). 

 O que remete ao determinismo, onde “a noção de que o comportamento é 

determinado unicamente pela hereditariedade e pelo ambiente.” (BAUM, 2006, p.29). 

Essa idéia, assim como a interpretação de Jeff Mayo, é contra o livre-arbítrio 

conceito que afirma que o homem é responsável pelos seus atos e suas escolhas. 

Que por sua vez se assemelha ao conceito de Karma, que “implica uma cadeia de 

causa e efeito, dando-se alguma importância às escolhas individuais em 

determinada encarnação” (GREENE, 1989, p.7) e também ao estoicismo que via o 

destino como um princípio de causa e efeito, porém acreditam que os humanos não 

“enxergam” os resultados de suas ações.  

A ideia de que o homem não possui um livre-arbítrio, defendida pela 

astrologia, foi contestada pelo cristianismo. No artigo de Vani Terezinha de Rezende 

(2014) ela descreve que para Santo Agostinho, no século IV, “Os astrólogos 

dispõem de uma arte que lhes permite calcular o curso do tempo no firmamento, 

mas não tem condição de predizer acontecimentos relativos a decisões e escolhas 

do homem” Rezende (2014). Ele acreditava que se os astrólogos acertassem uma 

previsão era somente uma questão de sorte, pois “O destino humano, para 

Agostinho, não é puro acaso: existe na alma humana a penetração de uma 

racionalidade superior de outra ordem.” Rezende (2014). 

                                                
11

 HONE, Margaret, The Modern Textbook of Astrology, L.N Fowler & Co. Ltd., Londres, 1951, 

p.17.   
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Greene (1989) conclui que não sabe exatamente o que é essa força que 

chamamos de destino, mas que ela está presente em nossas vidas e pode fazer 

com que aconteça algo, façamos algo ou encontremos pessoas em momentos 

específicos.  

Não há dúvidas de que existe algo - quer o chamemos de destino, 
Providência, lei natural, Karma ou inconsciente - que se vinga quando suas 
fronteiras são transgredidas ou quando não encontra respeito ou empenho 
na relação, e que parece conter uma espécie de “conhecimento absoluto” 
não é sobre o que a pessoa precisa, mais ainda sobre o que ela irá precisar 
para o seu desenvolvimento na vida. (...) Além disso, dá a idéia de ser ao 
mesmo tempo psíquica e física pessoal e coletiva, “superior” e “inferior”, 
podendo usar o disfarce de Mefistófeles tão facilmente como pode se 
apresentar como Deus. (GREENE, 1989, p.9-10). 

 Assim temos a noção de sistemas de crença na explicação dos infortúnios da 

vida. No caso dos Azande, como apontado por de Evans-Pritchard, os homens estão 

a todo tempo tentando explicar os acasos da vida, os acidentes como algo 

desencadeado por uma ação. Quando se trata da noção de destino nos parece que 

tudo que acontece já está definido e traçado, e vai acontecer independente das 

escolhas que realizarmos. Já a astrologia explica que as coisas acontecem porque 

estão “escritas” no espaço, ou seja, que acontecem por causa dos movimentos dos 

planetas e das estrelas. 

Na pesquisa qualitativa realizada, procurei saber qual era a opinião dos 

entrevistados sobre o conceito de destino, se eles acreditam ou não, as respostas 

foram variadas. Das sete pessoas entrevistada, duas não acreditam, justificando que 

“os acontecimentos da nossa vida sejam consequências de nossas escolhas e não 

um destino”, ou que “temos livre-arbítrio. Deus que irá julgar as ações, o que você 

faz agora vai ser julgado no céu”.  

Outros que acreditam, justificam que nossas escolhas nos levam a destinos já 

traçados. Há também quem ficou em dúvida e desenvolveu seus pensamentos 

enquanto respondia: “Acredito que algumas coisas estão predestinadas, ou tem que 

acontecer na vida de cada um. Mas não em algo certinho sabe? Acredito que tem 

várias possibilidades nas nossas vidas e de acordo com as nossas escolhas. A 

gente vai "moldando" o nosso destino, e a nós próprios, mas acho que acredito que 

tem coisas que tem que acontecer independente das nossas escolhas. Então acho 

que acredito em destino sim”. 
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CAPÍTULO 2 – DA ERA DE AQUARIUS À NOVA ERA 

2.1 Uma visão dos Anos 60  

 A astrologia, assim como vários movimentos esotéricos, tem seu auge na 

década de sessenta, conhecida como a “década da rebeldia”, pelo slogan de “paz e 

amor” e astrologicamente como “Era de Aquarius”, marcada por várias mudanças 

culturais, políticas e comportamentais.  

Poucas décadas da história moderna foram tão movimentadas, profícuas, 
coloridas e revolucionárias como a década de 60. Repletos de mudanças 
culturais e comportamentais definitivas — o surgimento da contracultura, a 
explosão do rock, as rebeliões estudantis, a revolução sexual, as 
experiências alucinógenas, a espiritualização via religiões orientais —, os 
anos 60 até hoje continuam influenciando decisivamente uma grande 
parcela da juventude ocidental (MACIEL, 1987, p.3). 

 Nessa década o movimento da contracultura12 que “já se anunciava nos 

Estados Unidos desde os anos 50, com uma geração de poetas - a beat generation” 

(PEREIRA, 1992, p. 9), atinge seu auge com o movimento Hippie, o principal e mais 

influente movimento da contracultura existente. O movimento a primeira vista era 

marcado por jovens que possuíam cabelos compridos, usavam roupas coloridas, 

faziam uso de drogas, e viviam a mercê da sociedade de classe média, dita 

“tradicional”. Mas o movimento era mais do que isso “significava também novas 

maneiras de pensar, modos diferentes de encarar e de se relacionar com o mundo e 

com as pessoas. Enfim, outro universo de significados e valores, com suas regras 

próprias.” (PEREIRA, 1992, p. 8). Era considerado um movimento libertário que ia 

contra os princípios estabelecidos pelas classes dominantes e contra alguns valores 

da cultura ocidental.  

 Muitos jovens adotaram o estilo de vida Hippie como uma forma de libertação 

dos valores tradicionais, querendo se libertar do que o jornalista Luís Carlos Maciel 

(1987), determinou como conformismo, “definido pelo marxismo como alienação e 

denunciado pelo existencialismo como existência inautêntica” Maciel (1987, p.9). O 

que a partir dos anos 60 passou a se chamar caretice, “Por definição, careta é o 

homem que não é livre, não assume a responsabilidade da própria existência e 

                                                
12

 O termo “contracultura” foi inventado pela imprensa norte-americana, nos anos 60, para designar 
um conjunto de manifestações culturais novas que floresceram [...] uma das características básicas 
do fenômeno é o fato de se opor, de diferentes maneiras, à cultura vigente e oficializada pelas 
principais instituições das sociedades do ocidente. (Luís Carlos Maciel, Revista Careta, Ano LIII, 
nº2736, de 20/07/1982, p.19). 
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prefere deixar-se conduzir com o resto da manada.” Maciel (1987, p.9). O que para o 

sistema é conveniente, que a população obedeça às regras que lhes são impostas, 

sem questionamentos. 

A década foi marcada pela luta de diversas questões sociais, que 

impulsionavam ainda mais o movimento da contracultura. As pessoas, 

principalmente os jovens, lutavam por questões como: a segregação racial, lutando 

pelos direitos dos negros; liberdade de expressão e de reunião; combate a pobreza; 

questões ambientais; e os direitos das minorias, como mulheres e gays. “Muitos da 

geração comprometeram suas vidas com a política e seu modo específico de 

encarar a realidade” (MACIEL, 1987, p.4). 

Ocorreram grandes festivais de música, como por exemplo, o Woodstock em 

1969. Estes eram marcados por grandes nomes da música, conhecidos até os dias 

de hoje, como Beatles, Bob Dylan, Jimmy Hendrix e Janis Joplin e também artistas 

da música brasileira como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa. “Toda essa 

movimentação na música era seguida de perto pelo movimento Hippie, com suas 

comunidades e passeatas pela paz.” (PEREIRA, 1992, p.11).  

Surgiu então nesse meio musical e artístico o movimento psicodélico, que 

questionava a percepção da realidade, recebendo esse nome pelo uso constante de 

dietilamida do ácido lisérgico, mais conhecido como LSD, que causa efeitos 

alucinógenos, alterações nas percepções de tempo e espaço e sensações de alegria 

e tranquilidade.  

Os adeptos da psicodelia experimentavam um estilo de vida em que 
pudessem enxergar com outros olhos o que acontecia no mundo. Tanto 
eventos mundiais, como a guerra e as relações políticas entre países, 
quanto os hábitos do dia a dia eram questionados sobre como poderiam ser 
vistos de uma forma mais transcendental. (STURK, 2016) 

 Como o movimento buscava a liberdade da cultura ocidental, os adeptos      

começaram a utilizar métodos orientais e esotéricos, por exemplo, o yoga. Descrita 

por Iyengar (2016), como “uma ciência pragmática e atemporal, desenvolvida por 

milhares de anos, que lida com o bem-estar físico, moral, mental e espiritual do 

homem como um todo.” (p.13). Através do yoga e da meditação eles conseguiam se 

conectar com as forças espirituais que acreditavam.  
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O filme musical Hair, de 1979 do diretor Milos Forman, mostra claramente 

todas as características dessa época, com os figurinos coloridos e os cabelos longos 

dos personagens sendo essa a mais ressaltada, usada no próprio nome do filme. Os 

cabelos compridos “voando e livres” passavam a ideia de liberdade e como diz à 

música que leva o mesmo nome do filme, “cabelo dá medo”, era também como eles 

se distinguiam das outras pessoas e se reconheciam.  

Além disso, o filme mostra, através de músicas, questões sociais como: a 

segregação racial; a luta pelo fim das guerras, principalmente a guerra do Vietnã, ao 

qual personagem principal Claude é convocado para o alistamento; e a liberdade de 

expressão e de reunião, uma vez que os personagens passam o filme fugindo de 

policiais. 

O uso de drogas também é bastante retratado, mostrando os efeitos em 

visões coloridas e distorcidas e situações em que o espaço temporal é totalmente 

distorcido. Exemplificado em uma cena em que o personagem Claude, experimenta 

a droga pela primeira vez em um show e tem visões que está em uma igreja se 

casando com Sheila, uma mulher rica de classe alta, por quem ele se apaixona à 

primeira vista. O que nos permite associar as percepções diretas do coração, que se 

buscava difundir na época. O personagem, durante a visão, está deitado no chão do 

parque sem noção nenhuma de espaço e tempo.  

Com a primeira música do filme, "Aquarius/Let the Sunshine” 13, já é possível 

ver a ligação dos anos 60 com todo o ideal da Era de Aquarius, ela foi composta 

com base na astrologia, com a crença de que a Era de Aquarius trará os ideais de 

paz e amor da qual eles já experimentavam. 

“Quando a Lua está na Sétima Casa/ E Júpiter alinhado com Marte/ Então a 
Paz guiará os planetas/ E o Amor comandará as estrelas. [...] Harmonia e 
entendimento/ Solidariedade e abundante confiança/ Nada mais de 
falsidades ou menosprezos/ Vidas de sonhos dourados de visões/ 
Revelação mística de cristal/ E a libertação verdadeira da mente.” (Tradução 
da música “Aquarius”)

14 

 

                                                
13

 A música “Aquarius/Let the Sunshine In” foi interpretada pela cantora Ren Woods, ficando bastante 

conhecida em todo mundo, chegando a ganhar dois prêmios Grammy. 
14

 Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/hair/aquarius-traducao.html>. Acesso em: 13 out. 
2017. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Renn_Woods
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2.1.1 Era de Aquarius  

Astrologicamente os anos 60 ficaram conhecidos como a Era de Aquarius ou 

Aquário. Porém, de acordo com cálculos astronômicos, só entraremos na Era de 

Aquarius por volta do século XXVII, aproximadamente no ano de 2600, e atualmente 

nos encontramos na Era de Peixes. 

  De acordo com a astronomia, a Terra é traçada por “linhas imaginárias”, como 

a linha do equador celeste que traça horizontalmente o planeta e a linha de 

movimento anual aparente do sol que passa diagonal a linha do equador. O sol se 

move lentamente nessa linha denominada eclíptica, de modo a completar em um 

ano seu movimento. O zodíaco é uma faixa que se estende em torno da eclíptica e 

os signos são divisões da eclíptica, cada um exatamente um duodécimo (30 graus) 

do comprimento total (360 graus) 15. 

 Há quatro pontos notáveis na trajetória da eclíptica: os pontos equinociais que 

ficam sobre a linha do equador que quando o sol passa por estes, os dias tem as 

mesmas durações da noite; e os pontos solsticiais que marcam os solstícios, os dias 

mais longos e as noites mais curtas e vice-versa. 

 Quando os babilônios começaram a estabelecer os princípios da astrologia, 

os signos foram alinhados as constelações, porém mesmo compartilhando de nomes 

iguais, eles não são os mesmos. A mais de dois mil anos a constelação que servia 

de fundo era a constelação de Áries, hoje é a constelação de peixes.  

“A razão para essa mudança é que a terra oscila no seu eixo, que traça um 
circulo no espaço como o eixo de um pião. Da mesma forma que os desvios 
do eixo, as constelações parecem deslizar para trás. A quantidade de 
deslocamentos ao longo da vida de uma pessoa é minúscula, mas ao longo 
das gerações, aumenta. Como resultado, cada equinócio ocorre um pouco 
mais cedo no zodíaco que o anterior. Este processo é chamado de 
precessão dos equinócios. Isso explica porque o equinócio vernal, que 
costuma ocorrer na constelação de áries, agora acontece em peixes.” 
(ORION, 2015) 

De acordo com Michael York (CLARK. et al. 2006), quando a terra dá uma 

volta completa em torno de sua eclíptica, ou seja, a cada 25 mil anos 

aproximadamente, ocorre uma completa revolução zodiacal, que será um platônico 

                                                
15

 Para saber mais sobre as linhas recomendo assistir ao vídeo Zodíaco – Ep. 27 – ABC da 
Astronomia:  https://www.youtube.com/watch?v=DAEdMe2GfAk&t=196s 
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ou excelente ano e se reinicia as eras. Para ter uma melhor percepção a figura 

abaixo retrata a linha do equador, a eclíptica e a faixa do zodíaco em relação a 

Terra. 

 

 

 

*Fonte: https://comunidadeteurgicaportuguesa.wordpress.com/2017/06/14/ 

As Eras Astrológicas tem como característica arquétipos dos doze signos do 

horóscopo, e podem ser identificadas na história da humanidade pelos vestígios 

deixados. A Era mais remota que nos permite algum conhecimento é leão16.  

York descreve o que seria a Era de Aquarius de acordo com a história da 

Grécia antiga e também de acordo com o cristianismo. Na história grega prevalece a 

idéia de “Eras da humanidade” tirada do poeta grego Hesíodo, onde a história é 

dividida em cinco épocas: Era de Ouro; Era de Prata, Era de Bronze, Era Heróica e 

Era de Ferro.17 Estamos na chamada Era de Ferro ou “tempos escuros”, uma era de 

trabalhos, perdas, cansaço, Ganância, crime, guerra e morte. Acredita-se que depois 

desta virá uma nova era de Ouro, uma era de otimismos, que corresponde aos 

entendimentos teosóficos da Era de aquarius.  

                                                
16

 Vide Anexo I – Eras Astrológicas 
17

 Para saber mais sobre as Eras consultar: CLARK., Peter B. et al. Encyclopedia of New Religious 
Movements. London And New York: Taylor & Francis Group, 2006. 
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Já de acordo com o cristianismo seguindo o pensamento de Joachim de Fiore 

(1145-1202), as eras são divididas em três, assim como a Santíssima Trindade18, a 

primeira é a Deus Pai, tempo do antigo patriarcal, a segunda é a Deus Filho, a era 

atual, onde as massas devem ser libertadas da opressão e a terceira é a Deus 

Espírito Santo, a ser comemorado como o tempo da salvação, que seria a 

correspondente a era de Aquarius.   

Então se estamos na Era de Peixes e só entraremos nela aproximadamente 

no ano de 2600, como os anos 60 ficaram conhecidos como a Era de Aquarius? Isso 

aconteceu devido a um fenômeno denominado Orbe de Influência, que é quando os 

efeitos da era seguinte refletem sobre a era atual.  

A astrologia, além do estudo do mapa astral pessoal, também possui ramos 
de estudos que observam e tentam explicar como as energias influenciam e 
mostram o que acontece no coletivo, até mesmo em nível mundial. Muitos 
astrólogos estudaram esse período do século passado para tentar entender 
como o movimento psicodélico e dos hippies pode ter surgido. Uma das 
teorias mais aceitas é a de que esse momento possa ter mostrado os 
primeiros indícios da Era de Aquário. (STURK, 2016) 

Prevê-se que a Era de Aquarius será um tempo de paz e fraternidade 

baseado na razão. Um tempo onde haverá um grande desenvolvimento do intelecto 

e do espírito, uma vez que o signo de aquário “representa o ápice do 

desenvolvimento mental, ou a mente superior, por libertar-se do hábito de copiar e 

repetir o que já foi feito e o que já foi dito, tem todas as possibilidades de entrar no 

reino da criatividade.” (CASTRO, 2000, p.219). Além disso, a era aquariana trará 

uma revolução tecnológica, e o signo de aquário também apresenta essa 

característica, “interessa-se por ciência, tecnologia, invenções, descobertas e todos 

os tipos de teorias que se direcionam ao progresso e que possam vir a melhorar as 

condições humanas.” (CASTRO, 2000, p.219). 

Pessoas do signo de aquário tendem a gostar de questionamentos que 

atendem tanto o seu lado Lógico e racional tanto o seu lado aberto ao imprevisível. 

Por exemplo, a questão sobre o livre-arbítrio discutida no primeiro capítulo, o lado 

mais racional é defensora do livre-arbítrio, afirmando que “o homem é o verdadeiro 

criador de todas as causas, isto é, tudo que ele faz hoje ou fez no passado terá 

                                                
18

Doutrina Cristã que define Deus como três pessoas distintas, mas com uma única essência: o Pai, o 

Filho e o Espírito Santo.  

http://horoscopovirtual.uol.com.br/artigos/a-era-de-aquario
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efeitos ou consequências no futuro.” (CASTRO, 2000, p.224). Já o lado mais aberto 

ao imprevisível acredita que o homem possui “apenas parte da grande Verdade 

quando analisa situações de vida - nem sempre pode compreender e ver em síntese 

tudo que lhe acontece no presente, Este entendimento só pode ocorrer ao final da 

jornada - no futuro.” (CASTRO, 2000, p.224). Nos anos 60 vemos esse lado mais 

imprevisível, uma vez que as pessoas agiam sem pensar muito sobre o que 

aconteceria no futuro e viviam o aqui e o agora.   

Todas as mudanças ocorridas nesse período, relacionados com os Hippies, 

como os protestos por liberdade de expressão e por questões ambientais, resultado 

da poluição causada pela industrialização, apontam para uma crise da modernidade. 

Uma vez que a modernidade pautou pela razão, ciência e progresso. 

A ciência, embora tenha promovido grandes avanços a partir da 

superespecialização das áreas, rompeu com laços antes indissociáveis, 
capitalizando e mercantilizando as necessidades humanas e a natureza, 
contribuindo assim, para um maior distanciamento entre o lado racional e o 

lado subjetivo da humanidade. (BORGES; DENARDI, 2010, p.308).  

 O Individuo então busca através dos movimentos “alternativos” a volta da 

valorização do sujeito e suas emoções acima do progresso.   

2.2 A “Nova era” - Esoterismo nas metrópoles  

 A partir dos anos 60, do ideal da Era de Aquarius e da contracultura, vemos o 

surgimento do movimento denominado “Nova Era”. Movimento esse que permanece 

até os dias atuais e que busca trazer a humanidade para uma nova consciência 

espiritual. Estando diretamente ligado com as práticas esotéricas e fazendo “uma 

releitura do esoterismo ocidental e considera as artes divinatórias como disciplina-

chave para a revelação de uma sabedoria oculta passível de ser desvelada.” 

(GUERRIERO, 2016, P. 211). Considerando o esoterismo como tudo que está no 

interior do indivíduo e que pode ser desvendado através de estudos e práticas.   

 Grande parte do conteúdo e características da “Nova Era” vem do esoterismo. 

Guerriero (2016), para explicar melhor o esoterismo, cita Faivre (1994) que destaca 

elementos do esoterismo usados para compreender essa nova era: há uma relação 

entre o macro e o microcosmos; a natureza nos revela muitas coisas e pode ser lida 

como um livro; o uso de mediações (rituais, signos e imagens) para alcançar o 



 
 

33 
 

 
 

 
 

conhecimento; a transmutação, uma modificação profunda do indivíduo; a 

concordância entre tradições diferentes para se alcançar uma maior sabedoria; e a 

transmissão de conhecimento.  

Sônia Maluf (2005) considera que nessa Nova Era há um crescimento, 

principalmente na classe média brasileira, de novas formas de espiritualidade 

ligadas com práticas esotéricas, também denominadas por ela como trabalho 

terapêutico e espiritual, compreendendo,  

Um conjunto de procedimentos, práticas e técnicas ligado a diferentes 
saberes terapêuticos e tradições religiosas e espirituais - meditação, uso da 
astrologia e de técnicas divinatórias como instrumentos de 
autoconhecimento (o Tarot ou as runas), florais de Bach, terapia de vidas 
passadas, método Fischer Hoffman, renascimento -  que se fazem 
presentes em rituais de linhagens religiosas e espirituais estabelecidos 
como Santo Daime, o movimento neo-sânias, etc. (MALUF,2005). 

 Estes trabalhos, além de uma forma de autoconhecimento, servem como uma 

forma das pessoas superarem, de forma individual ou coletiva, algum mal-estar que 

podem estar sentido e aprenderem a lidar com suas causas como: alimentação 

desequilibrada; desequilíbrio de vários aspectos da pessoa; maus hábitos, como 

tabaco e álcool; vida urbana (poluída e neurótica); “padrões negativos” incorporados 

na infância, no ambiente familiar e depois na escola, no trabalho e na vida social.     

 O movimento também foi denominado como “neo-esoterismo” por Magnani 

(1999). Para ele o movimento “está na base de uma forma particular de pensar, agir, 

comunicar-se e usufruir do tempo livre no contexto da metrópole” Magnani (1999, 

p.8). Além disso, ele está presente em todo lugar. 

Ponto de confluência de elementos das mais diferentes tradições, esse 
conjunto passou a abrigar uma ampla gama de produtos, atividades e 
serviços que vai desde consultas a antigas artes divinatórias, passando por 
terapias não convencionais e exercícios de inspiração oriental, até vivências 
xamânicas, técnicas de meditação, cursos e workshops sobre crenças e 
sistemas filosóficos de várias origens. Completa esse quadro a 
disseminação do consumo de artigos correlatos como compact discs de 
New Age e world music, livros de autoajuda, produtos orgânicos, incensos, 
cristais, pêndulos, imagens de anjos e duendes etc. (MAGNANI,1999, p.10). 

 Há quem diga que a difusão do esoterismo não passou de um fenômeno 

mercadológico das sociedades de consumo. Depois dos anos 80 o movimento se 

tornou mais amplo e disseminado pela sociedade. “Para alguns, tal fato representou 

a perda de princípios esotéricos fundamentais e teve como consequência a 
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comercialização barata e superficial de elementos tidos como esotéricos.” 

(GUERRIERO, 2016, p.216). 

 No meio científico, principalmente no meio médico ainda há certa relutância 

por métodos esotéricos ou ditos “alternativos”. Apesar do reconhecimento médico de 

algumas técnicas, como a acupuntura, a maioria dessas técnicas é considerada sem 

base científica. “Esse argumento, aliás, também é utilizado em certos setores da 

área jornalística e acadêmica para contestar a validade das previsões da astrologia, 

dos efeitos da numerologia, das interpretações do tarô, das cosmologias de base 

mítico-religiosa etc.” (MAGNANI, 1999, p.10). 

 Mesmo com todo esse preconceito “o próprio Magnani lembra que nesse 

meio há pessoas bastante sérias e interessadas no desenvolvimento de um 

conhecimento esotérico mais profundo” (GUERRIERO, 2016, p.216).  

 O ponto de pesquisa de Magnani (1999) destinou-se a listar todos os espaços 

esotéricos existentes na cidade de São Paulo, lugares esses que vão desde 

instituições, espaços, associações, núcleos até centros e lojas dedicadas às 

diversas práticas oferecidas, ele percebeu que quase todos esses espaços estão 

localizados no centro da cidade e seguem padrões com relação ao funcionamento, 

gerência, recursos utilizados e até o espaço arquitetônico em si19.  

Assim, além da esperada salinha alugada para consultas e atendimento 
individual, foram encontradas verdadeiras clínicas aparelhadas para o 
ensino e a aplicação de diversas técnicas terapêuticas; centros de estudos, 
dedicados principalmente a atividades de formação, ofereciam palestras, 
workshops e cursos para uma clientela regular sobre os mais variados 
temas. Contando com recursos de computação, muitos desses espaços 
dispõem ainda de equipamento capaz de produzir o material necessário 
para os cursos; alguns possuem gráficas ou editoras. (MAGNANI, 1999, 
p.11). 

Ele dividiu esses espaços, de acordo com suas funções, em três: divulgação 

e formação, destinados a difundir sistemas e ensinar, por meio de palestras, cursos, 

aulas abertas, simpósios, etc.; Terapias, que inclui todas as práticas de atendimento, 

coletivas ou individuais com o objetivo de cura ou prevenção de distúrbios e práticas 

para o desenvolvimento do corpo e da mente, como exemplo o yoga; e vivências, 

onde inclui cerimônias e ritos que são realizados em datas especiais, seja para o 

                                                
19

 No livro de Magnani (1999) no primeiro capítulo ele descreve em detalhes e com figuras como são 

esses espaços alternativos. 
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universo neo-esotérico como um todo ou de algum sistema específico e também 

durante treinamento intensivo de alguma prática.    

 Um fato importante é que por esses meios darem grande importância a 

divindade e a sabedoria presente dentro das pessoas as figuras do mestre e 

discípulo não ficam tão em evidência, o que faz com que cada indivíduo chegue a 

evolução espiritual através de suas experiências. Porém “dá-se importância aos 

chamados facilitadores, aqueles que já passaram pela experiência e podem auxiliar 

os demais para que façam suas viagens interiores.” (GUERRIERO, 2016, p. 215). 

Se tratando do porque as pessoas seguirem o movimento neo-esoterismo, 

podemos relacionar com a descrição feita no primeiro capítulo deste trabalho, das 

primeiras civilizações que procuraram novas formas de crença porque estavam 

insatisfeitas com aquela que já era imposta pela sociedade tradicional, uma vez que:  

As práticas do circuito neo-esô, para alguns, constituíam o exemplo mais 
bem acabado das regras desse mercado, no qual cada consumidor, 
insatisfeito com as opções religiosas institucionalmente predominantes, faria 
as escolhas sem maiores lealdades, seja com as origens ou com os 
princípios de base das doutrinas e objetos selecionados, para compor seu 
próprio kit de espiritualidade. (MAGNANI, 1999, p.14).  

2.3 Astrologia e os sistemas divinatórios na “Nova Era” 

Na Nova Era vemos uma constante das pessoas em busca de 

autoconhecimento, de saber mais sobre si e o seu futuro. Por esse motivo as 

práticas divinatórias, como a astrologia e o tarô se tornaram de grande valia. 

“Inseridas no conjunto do ocultismo, são percebidas como instrumentos capazes de 

fazer desvelar tudo aquilo que está oculto, permitindo ao sujeito que consulta 

encontrar sua verdadeira natureza e destino.” (GUERRIERO, 2016, p. 217). 

 A astrologia ganhou um papel central nas crenças e nas práticas, uma vez 

que o próprio termo “Nova Era” derivou do termo “Era de aquarius”. Além disso, 

“Outro fator a ser ressaltado é o da astrologia ter se popularizado antes mesmo da 

Nova Era e ser utilizada por esta como uma porta de entrada no mundo do 

esoterismo.” (GUERRIERO, 2016, p. 219). A astrologia erudita, um conhecimento 

antes detido a poucas pessoas, se tornou mais acessível, e deter desse 

conhecimento representava sair do simples horóscopo de jornal e “Por si mesmo, 
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esse possibilitava um autoconhecimento e uma sabedoria esotérica que ia além dos 

limites da ciência moderna”. (GUERRIERO, 2016, p. 220) 

A figura do Adivinho, que antigamente era aquele que detinha o dom de 

adivinhar como nos Azande, por exemplo, na nova era perde um pouco suas 

funções, pois com a distribuição mais ampla de informações, o próprio indivíduo 

pode aprender algumas técnicas e usá-las em si. Assim como os Azande que 

consultavam os oráculos, existem pessoas que não assumem riscos ou tomam 

certas atitudes sem antes consultar o seu horóscopo. 

Mas mesmo com essa independência de aprendizagem há pessoas que 

preferem a figura do Astrólogo para realizar a leitura de mapas, que “para fazer um 

diagnóstico bem sucedido, deve estabelecer uma correspondência entre a vida do 

cliente, seus problemas, e os aspectos sociais mais amplos.” (GUERRIERO, 2016, 

p. 218) e também usar de sua intuição. 

A partir dos anos 70 com a grande popularização causada nos anos 60 

começaram a surgir vários serviços ligados à astrologia 

Surgiram institutos de astrologia, voltados ao estudo, pesquisa e ensino da 
disciplina; associações nacionais, como a Associação Brasileira de 
Astrologia, fundada em 1977; e também sindicatos de astrólogos, mostrando 
que essa é uma profissão que luta por um reconhecimento na sociedade. O 
Sindicato dos Astrólogos do Estado de São Paulo foi o primeiro do Brasil, 
fundado em 1980, e desde então luta pela representação legal da categoria 
perante os poderes públicos. (GUERRIERO, 2016, p. 220). 

Guerriero (2016) citando Stuckrad (2007) lembra que as tradições 

astrológicas fazem parte da história ocidental há muito tempo, mas recebem 

influência dos momentos históricos em que estão inseridas, seguindo as mudanças 

sociais e culturais da época e para Stuckrad tais mudanças possibilitaram o 

surgimento da astrologia moderna.  

Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, jornais, revistas, rádio, 

televisão e internet a astrologia tomou um novo rumo. “foi a grande imprensa quem 

tirou a Astrologia do ocultismo, do underground para onde haviam relegado a 

ciência, a razão e a religião” (FISCHLER, 1972, p. 29 apud ORTIZ, 2015). 
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A forma mais comum encontrada são os horóscopos, pequenos textos que 

mostram previsões para cada um dos doze signos solares, podem ser diárias, como 

em jornais ou mensais como em revistas. É através dele que normalmente as 

pessoas começam a se interessar por astrologia e muitos só utilizam esse meio de 

conhecimento sobre ela. 

Quem primeiro considerou o signo solar e, portanto, individualizou as 
previsões, foi Alan Léo. Segundo o astrólogo Guilherme Salviano, até então 
os horóscopos eram feitos de forma genérica, considerando datas e eventos 
coletivos. Foi Alan Léo [...], que ofereceu, pela primeira vez, horóscopos 
gratuitos aos assinantes do Astrologer’s Magazine. Assim, popularizou os 
horóscopos para o signo solar. [...] dirigiu o que se poderia qualificar de a 
primeira empresa astrológica do mundo, com uma dezena de empregados 
para fazer os cálculos e redigir os textos. Isso aconteceu entre 1889 e o 
início do século XX. Dessa forma, Alan Léo conseguiu aperfeiçoar uma 
técnica de confecção maciça de horóscopos, graças a textos pré-fabricados 
para cada tipo de mapa e uma máquina copiadora.  (ORTIZ, 2015, p. 32) 

Porém, mesmo com grande fama, os horóscopos costumam gerar 

preconceito por serem generalizados. Algumas pessoas acreditam que não passam 

de frases escolhidas aleatoriamente que dizem o que as pessoas precisam ler. 

“Tenta encaixar um doze avos da população em duzentos ou trezentos caracteres, 

transformando um tema tão complexo em uma espécie de autoajuda” (ORTIZ, 

2015), acabando por distorcer a imagem da astrologia. Os jornais e revistas 

costumam dar pouco espaço para a astrologia em si, são poucas as matérias mais 

aprofundadas sobre o tema.  

Com o surgimento da internet ela tomou um espaço maior, primeiramente os 

jornais e as revistas começaram a publicar seus horóscopos online, e passaram 

eventualmente a publicar artigos com entrevistas de astrólogos a respeito de 

assuntos como previsões para eventos mundiais como olimpíadas e copas do 

mundo, “compatibilidade entre signos” e previsões para celebridades. Os sites de 

revista adolescente passaram a abordar o tema de uma forma mais intensa, com 

testes sobre personalidade e signos, fazendo com que jovens se interessassem 

mais pelo assunto. 

Surgiram então os blogs, onde astrólogos realizavam previsões e matérias 

mais aprofundadas. Em seguida surgiu às redes sociais, a popularizando ainda 

mais. Astrólogos passaram a realizar consultas online a mapas astrais e mais 

pessoas passaram a criar e compartilhar conteúdo. Como, por exemplo, canais de 
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vídeo especializados no tema, canais esses que apresentam vídeos como: “Como 

cada signo seria em um filme de terror”, “Qual a música de cada signo”, “Analisando 

signo dos famosos”, “Signos acordando”, entre outros. Além de vídeos satirizando a 

astrologia e os signos20. 

Com os meios de comunicação, alguns astrólogos se tornaram famosos, 

como é o caso da astróloga americana Susan Miller. “Foi pioneira ao levar o Zodíaco 

para a internet com seu site, o Astrology Zone, que hoje é lido por mais 16 milhões 

de pessoas anualmente. Susan também é procurada por grandes executivos e 

celebridades.” (CARASCO, 2017). 

 A maioria dos entrevistados, quando perguntados como fazem uso da 

Astrologia afirmaram conhece-la através ou somente pelo horóscopo e pelos meios 

de comunicação: “Conheço a astrologia através dos signos, vejo horóscopo quando 

aparecem em revistas ou internet.”, “Lendo o horóscopo no ônibus e no início do 

mês eu leio Susan Miller e mmmapeando” 21. 

 Além disso, foi possível constatar que a internet ajudou a fortalecer a 

Astrologia nos dias atuais: “antes a gente só conhecia por meio de jornal e olhe lá, 

hoje a gente tem a internet para ajudar, fora as páginas do facebook”, “Não vejo um 

buuum de astrologia não, acho sim q com os meios de comunicação o acesso ficou 

mais fácil e a gente passou a ver e ouvir mais sobre isso. Mas não quer dizer que 

ficou mais forte, quer dizer apenas que o ficamos sabendo mais sobre as coisas”. 

Toda essa rede de produção de conteúdo me permite avançar na relação das 

pessoas com a astrologia, principalmente os jovens, que por sua vez, são os que 

possuem um maior contato com a internet. 

                                                
20

 Conferir canais de vídeo como: “Café com astrologia” e “Porta dos Fundos”, 

https://www.youtube.com/watch?v=qVIuN-8KbUk 
https://www.youtube.com/watch?v=1PHmQDAJcBw 
21

 Site de horóscopo <http://www.mmmapeando.com.br/> 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qVIuN-8KbUk
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CAPÍTULO 3 – ASTROLOGIA, CONSUMO E JUVENTUDE NA 

CONTEMPORANIEDADE.  

3.1 Protagonismo jovem, a luta contra o poder e a individualização.  

Como observado no segundo capítulo, os anos 60 trouxe uma atmosfera de 

rebeldia e de se libertar do tradicional, colocando a figura do jovem como 

protagonista.  

Um dos exemplos é a Revolta Estudantil de Maio de 1968 na França. Um 

movimento que teve início com os jovens universitários, considerados como “os 

“filhos da burguesia” os agentes históricos que criam um movimento de “recreação” 

fora dos quadros políticos tradicionais” (MATOS, 1989, p.8). Mais tarde vindo esta 

revolução a se expandir para todo o país, com operários de fábricas e outras classes 

trabalhadoras. 

Maio de 68 não foi uma luta pelo ou contra o poder, foi considerado uma luta 

para vida, pela liberdade dos seus corpos (no sentido sexual) e de ensino, contra a 

“elitização” que estava sendo impostas as universidades. Eles buscavam mudanças 

mais nas condições exteriores do que nas pessoas. Foi uma revolução, em sua 

maior parte, pacífica.  

Multiplicam-se panfletos, faixas: estas são as mais significativas do 
movimento. Palavras miúdas, onduladas pelo vento (...). O canto, o riso, as 
corridas, os abraços, os beijos, bater palmas, olhar-se – essa empatia 
reciproca – se fundem em uma energia libidinal de novo tipo. Nestas 
manifestações se exprimiram antecipações da felicidade a ser concretizada 
imediatamente: “tudo já”, foi um dos lemas do movimento. Sublimação não-
repressiva, cidadania ao principio de prazer. Necessidades instintuais e 
razão se reconciliam, eliminando a punição da sensualidade ou da reflexão. 
(MATOS, 1989, p.14). 

O Filme Os Sonhadores, dirigido por Bernardo Bertolucci de 2003, retrata 

bem o que foi a greve de 68, contando a história de um jovem americano chamado 

Mathew, que viaja a Paris a intercambio durante esse período. Lá ele conhece um 

casal de irmãos gêmeos franceses que mudam sua vida. Sendo estes considerados 

“filhos da Burguesia”, uma vez que retratam bem a figura de jovens universitários 

que possuem uma vida de luxo sustentada pelos pais.   

Em uma das cenas, no principio do filme, quando Mathew janta na casa dos 

gêmeos e conhece os pais destes, pode se perceber o conflito entre gerações. O 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Bertolucci
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pai, como tradicional, argumenta contra a revolução: “Meus filhos acreditam em suas 

demonstrações, seu protestos sentados22 e suas performances. Bem eles acreditam 

que possuem a capacidade não só de provocar a sociedade, mas também de 

transformá-la.” 23. Assim, pai e filho entram em uma grande discussão, levando o 

filho a dizer que não quer ser como o pai que não faz nada para mudar o mundo. 

 No filme há muitas referências ao cinema, uma paixão que une Mathew aos 

dois irmãos, sendo na cinemateca onde se conhecem e o fechamento desta uma 

das causas pela luta dos jovens. Além disso, o filme trás bastante a questão da 

sexualidade e da nudez como uma forma de liberdade e o uso de drogas, como no 

filme Hair. 

A figura do jovem, por ser considerada como uma fase de rebeldia reflete 

essa luta contra o que é tradicional e externam isso para o mundo em forma do seu 

modo de ser, de agir e de se vestir, “fugindo de padrões, atendendo a um dos lemas 

da Modernidade que é a diversidade.” (BORGES; DENARDI, 2010, p.307). 

 Tania Salem (1991) descreve que nas sociedades contemporâneas “o 

individuo desponta como valor mestre da organização social e como sujeito 

normativo das instituições econômicas e filosóficas” Salem (1991, p.60). Os sujeitos 

percebem-se como tendo um mesmo valor, tendo aversão a hierarquizações. Ao 

contrário das sociedades tradicionais onde a “a individualidade é nula”, o social 

engloba o sujeito, apresentando a hierarquia como principio estruturante. 

 Esse sujeito contemporâneo é percebido a partir dos anos 60, onde um dos 

temas cruciais “consiste na postulação de que o regime ideal a que deve ser 

submetido o indivíduo é o da liberação. A palavra de ordem é libertar os sujeitos de 

todas as amarras de poder e, no limite, de todo e qualquer constrangimento social.” 

(SALEM, 1991, p.67). 

 De acordo com ela: “A expressão “anos 60” recobre indiscutivelmente 

movimentos, ideias e praticas e, além disso, mais do que aludir a uma periodização 

estrita, subjaz a ela a hipótese de que o tom moral desses anos se prolonga para 

                                                
22

 Forma de protesto não violento que consiste em ocupar um lugar ou sentar-se no chão de um 

lugar, em geral num espaço público. 
23

 Fala traduzida livremente do filme Os sonhadores. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Protesto
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o_viol%C3%AAncia
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além deles”. (SALEM, 1991, p.62). Ou seja, o que foi vivido durante os anos 60 

refletiram em períodos posteriores, como exemplo, nos dias atuais, onde se observa 

um uso ainda maior do esoterismo e como os jovens são importantes para as 

discussões recentes, principalmente em relação à politica.  

 As manifestações de 2012 no Brasil são um exemplo. Levaram milhares de 

jovens às ruas para lutarem pelos seus direitos, mostrando a luta contra o poder 

tradicional, tão defendida nos anos 60. E nas Universidades atualmente, cada vez 

mais é possível observar os jovens engajados em questões de melhoria da 

educação e pela liberdade de expressão. 

No artigo A juventude como valor na modernidade líquida, os autores Ana 

Paula Zarur e Jorge Lucio de Campos apresentam como uma das metáforas para 

explicar as mudanças ocorridas desde os anos 60 o conceito de liquidez de Bauman: 

“Para ele, o mundo sólido precedente (moderno) estaria em franco “derretimento”, 

dando origem a uma segunda modernidade − fluida e difusa − de contornos 

mutantes e imprevisíveis” Zarur e Campos (2015, p.43). 

O conceito de individualização ganha um novo significado nesse contexto, o 

individuo ainda possui a responsabilidade de arcar com suas ações, mas no 

contexto mais fluido o individuo não precisa mais seguir com as normas 

estabelecidas e passou a depender de suas próprias escolhas. 

A noção de que o bem estar dos indivíduos depende, exclusivamente, de 
suas próprias habilidades e capacidades gera uma busca compulsiva por 
conselhos e exemplos. A falta de padrões de conduta preestabelecidos 
promove questionamentos quanto à nossa capacidade de decidir o que é 
melhor para as nossas vidas. (ZARUR E CAMPOS, 2015, p.44). 

Essa dependência de si próprio e instabilidade causa, principalmente nos 

jovens, por ser uma fase onde se devem tomar grandes decisões, uma grande 

insegurança, fazendo com que eles busquem bases para se sustentar.  

Nesse contexto podemos ver o crescimento do uso de meios psicodélicos e 

esotéricos para a busca de autoconhecimento, de fazer as melhores escolhas e de 

prever acontecimentos.  

Ligado em questões existenciais, o jovem desta geração se apoia 
cada vez mais no Zodíaco para buscar as explicações dos problemas 
da vida e entender suas motivações. Segundo a WGSN, empresa 
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que detecta tendências comportamentais, a Astrologia, apesar de 
milenar, faz parte de uma nova espiritualidade. "Em tempos de crise 
e incerteza política, o millennial quer pertencer a algo maior. Mas não 
se identifica com dogmas e rituais religiosos", diz a pesquisadora 
Maria Kowalski. (CARASCO, 2017) 

Outros métodos esotéricos também são usados para essa busca de se sentir 

mais confiável com a mente e com o corpo, como observado nas pesquisas, tanto 

quantitativa quanto qualitativa, o grande uso do Yoga, além de técnicas relacionadas 

ao uso de vídeos e áudios de relaxamento.  

Os meios de consumo de massa, como a grande mídia (televisão, internet, 

etc.), também começaram a ocupar esse lugar de influenciador. E nesse cenário o 

jovem entra como um produtor de gostos e conteúdo. Ele “costuma ser apresentado 

com a mais encarnação perfeita da figura hedonista24” Zarur e Campos (2015, p.46). 

Mostrando que o “ser jovem” passou a ser um projeto de vida que vai além da 

adolescência. “Abordada como um sinônimo de jovialidade, bom-humor, graça e 

leveza, a juventude deixa de ser apenas uma etapa da vida para se tornar um 

estado de ser, desde que se tenha presente uma predisposição para a alegria”. 

(ZARUR E CAMPOS, 2015, p.44). 

3.2 Geração Y: os jovens dos dias atuais. 

O millennial como apresentado no tópico anterior ou a chamada geração Y, 

são os jovens nascidos nas décadas de 80 e 9025. “Com o mundo relativamente 

estável, eles cresceram em uma década de valorização intensa da infância, da 

internet, computador e educação mais sofisticada que as gerações anteriores” 

(LOIOLA, 2009).  

A geração Y é divida em dois grupos, uma vez que os jovens nascidos nos 

anos 80 não possuem os mesmos gostos e se comportam da mesma maneira que o 

jovem nascido na década de 90. Isso ocorreu devido a dois momentos, o primeiro foi 

em 2007 com a popularização dos smartphones, onde a “sociedade passa a viver 

hiper-conectada, com acesso ilimitado à informação. A cultura da velocidade e do 

imediatismo também se propaga.” (DEARO, 2017), o segundo foi a crise financeira 

                                                
24

 O hedonismo é uma doutrina que defende que o prazer é o meio correto para atingir o objetivo 
supremo do home, a saber, a felicidade; felicidade esta que tem como essência precisamente o 
prazer. Fonte: https://www.infopedia.pt/$hedonismo 
25

 Quem nasceu depois disso já é considerado como geração Z (os centennials). 
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mundial vivida em 2008, onde “Quem já estava no início da vida adulta nessa época 

conviveu mais com inflação, desemprego e pessimismo sobre a sociedade.” 

(DEARO, 2017).  

 Sendo assim a geração Y foi divida em aqueles que hoje possuem entre 25 e 

34 anos e aqueles que possuem idades entre 18 e 24 anos, que se tornaram o foco 

dessa pesquisa, uma vez que são eles que possuem um contato constante com as 

mídias sociais e com grande número de informações ao mesmo tempo.    

Com 20 e poucos anos, esses jovens são os representantes da chamada 
Geração Y, um grupo que está, aos poucos, provocando uma revolução 
silenciosa. Sem as bandeiras e o estardalhaço das gerações dos anos 60 e 
70, mas com a mesma força poderosa de mudança, eles sabem que as 
normas do passado não funcionam - e as novas estão inventando sozinhos. 
(LOIOLA, 2015) 

 Eles apresentam as características de querer estar sempre mudando em 

busca de satisfação pessoal e de autoconhecimento. O que foi observado quando 

perguntado nas entrevistas por que ou para que a astrologia é usada: “Uso pra 

repensar minhas atitudes, personalidade, tentar melhorar algumas coisas e para me 

sentir segura em outras.”, “Grande parte das coisas que leio sobre meu signo, eu 

aceito que sou assim, amo isso em mim, e uso como justificativa de várias situações, 

outras entendo que são inerentes ao meu signo mas que preciso trabalhar e mudar.” 

 Pelo fato dos jovens estarem conectados o tempo todo nas redes sociais, a 

forma mais eficaz encontrada de obter respostas diretas sobre as percepções em 

relação à astrologia, foi através de uma pesquisa quantitativa realizada pela 

internet.26 Através dela foi possível constatar essa ligação do jovem da geração Y 

com a internet, uma vez que mais de 64% das pessoas que responderam a pesquisa 

tinham de 18 a 25 anos, e são estudantes universitários. Onde, de acordo com os 

entrevistados, a Astrologia está mais presente: ”acredito que esteja mais forte, entre 

o meio universitário, mas continua sendo deixada de lado pela maioria da 

população.”. 

 Quanto a acreditar em astrologia foi notado que a maioria acredita, e a 

considera como uma forma de entretenimento ou como uma crença, respondido 

também pelos entrevistados que consideram sendo como as duas ou mais coisas 

                                                
26

 Vide Anexo II – Pesquisa Quantitativa 
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juntas: “Acho que crença e curiosidade ao mesmo tempo”; “crença, ciência, 

curiosidade, um pouco de cada”. 

 Os jovens além de produtores de conteúdo também são considerados 

influenciadores, por exemplo, além dos horóscopos, muitas pessoas conhecem a 

astrologia através de amigos que conhecem mais sobre o assunto e compartilham e 

disseminam informações: “conheço astrologia através de Horóscopo, mapa astral e 

as amigas que entendem me explicarem porque sou leiga”. 

Sei do interesse dos millennials pela Astrologia através do meu sobrinho, de 
25 anos. Ele me disse que, entre os amigos, quem não tem um mínimo 
conhecimento no tema não consegue nem conversar. Acho positivo, parte 
de jovens de mente aberta. A internet contribuiu, mas também abriu espaço 
para a disseminação de bobagens. Isso empobrece, promove uma 
caricatura e um preconceito do que são os signos. Barbara Abramo, 
astróloga (CARASCO, 2017). 

 Há também a figura dos digital influencers, aqueles que se tornam famosos 

através das mídias, das redes sociais e que influenciam os jovens. Um exemplo é a 

blogueira Isabella Mezzadri, uma jovem de 25 anos que “trabalha como digital 

influencer, e procura transmitir em seus canais um pouco de tudo pelo que é 

apaixonada: Astrologia, viagens, dicas de bem-estar e muita inspiração. Por ter um 

pai astrólogo há mais de 33 anos, não teve jeito: esse assunto se tornou um de seus 

favoritos, e, portanto o mais recorrente aqui no blog.” 27 Possuindo mais de 200 mil 

seguidores nas redes sociais, ela alcança os jovens através de uma linguagem mais 

fluida para explicar os fenômenos da Astrologia.  Além dela existem outros famosos 

que disseminam a Astrologia através da internet, sendo um canal de um acesso 

direto com o publico interessado no assunto.  

 A Astrologia mostrou-se dessa forma estar mais presente no mundo dos 

jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27

Blog de Isabella Mezzadri: http://invertisa.com.br/ 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Tendo como base conceitos e abordagens discutidos ao longo dos três 

capítulos deste trabalho, podemos verificar que a Astrologia é considerada de várias 

formas, dependendo do que cada pessoa acredita e leva para sua vida. Além disso, 

acredito que ela esteja longe de ser só um método de conhecimento antigo, uma vez 

que vimos como ela se adaptou ao longo do tempo e aos meios tecnológicos.  

 A partir da obra clássica de Evans-Pritchard foi possível comparar a astrologia 

com outro sistema de crença, a bruxaria, utilizada pelos os Azande. Relacionando, 

por exemplo, ao uso dos oráculos pelo os Azande com a astrologia para se prever o 

futuro. Prática essa que era usada quando a astrologia surgiu, porém os astrólogos 

de hoje defendem o uso da astrologia como uma forma de interpretação da vida das 

pessoas, um meio para se conhecer melhor, não para previsões.   

 A noção de destino foi abordada mais como uma forma de curiosidade, 

através de um conceito levantado por Pritchard de explicar os infortúnios da vida, 

afinal o ser humano sempre procurou respostas para as coisas que o cercam. Essa 

questão levou a teorias abordadas por diferentes autores como destino, karma, livre-

arbítrio e a astrologia. E mais uma vez, leva para o que cada pessoa toma como sua 

verdade. 

 Os anos 60 e os acontecimentos dessa época serviram como uma forma de 

inspiração para incluir a expansão dos métodos esotéricos e o protagonismo do 

jovem. E mostrou como a geração de jovens mesmo em épocas e de formas 

diferentes buscam defender as mesmas ideias e pensamentos. Como, por exemplo, 

a busca constante pela liberdade de expressão através de seus corpos e a luta 

contra os poderes “tradicionais” de repressão, que ainda se mostram em grande 

quantidade.  

 Através do estudo foi possível constatar que o horóscopo é a forma em que a 

Astrologia se encontra mais presente e às vezes como um único meio de conhecimento 

sobre ela. Principalmente com a internet, que se apresentou como a maior forma de 

disseminação da Astrologia nos dias atuais, com muita quantidade de informação a todo 

tempo. Se tornou mais fácil acessar a informação que antes era detida aos astrólogos.  
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 Os jovens se mostraram como um dos principais usuários da Astrologia e da 

disseminação desta na sociedade, uma vez que com tantas opções para escolher 

tanto na vida profissional quanto na pessoal, eles procuram uma base para se 

sustentar e ajudar nessas escolhas. 

 A popularização da Astrologia favoreceu a organização dos astrólogos, que 

antes aprendiam de maneira autodidata, através de livros, hoje há escolas que 

oferecem cursos para quem quer seguir e viver da profissão de astrólogo. Em São 

Paulo existe o Instituto Paulista de Astrologia que oferece cursos de formação de 

Astrólogos, que envolve desde a astrologia básica até a mais avançada com 

especializações, por exemplo, em Astrologia empresarial, Astrologia médica e 

Astrologia financeira. 

 O ser humano tem o costume de procurar algo para se “apoiar”, e a Astrologia 

provou ser um meio prático e interessante, quando se pensa que ela vem 

enfraquecendo ela se mostra mais presente. 

  O estudo levou ao conhecimento de vários produtos culturais produzidos a 

partir da astrologia, como livros, filmes e músicas, além do conhecimento de novas 

culturas e conceitos. Uma vez que a Astrologia não se explica por si mesma ela leva 

ao conhecimento de outros conceitos para sua compreensão, se dirigindo para 

diferentes rumos que ainda poderão ser acrescentados a ela.  
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ANEXO I - ERAS ASTROLÓGICAS 

 

 

ERA PERÍODO* CARACTERISTICAS 

Leão 10.302 a 

8.142 AC 

Signo regido pelo Sol, que inegavelmente é nossa fonte de 

vida e de luz, é o símbolo da criatividade, da realeza e da 

pompa. A criatividade é marcada nessa Era através dos 

primeiros instrumentos fabricados na Idade da Pedra e 

também pelas primeiras manifestações artísticas (pinturas nas 

paredes das cavernas) e esculturas.  

Câncer 8.142 a 

5.982 AC 

Nessa Era, o homem sai das cavernas e abandona a vida 

nômade. A agricultura começa a ser desenvolvida para 

garantia de seu sustento de uma maneira mais estável. Essa 

fase é regida pela Lua e o matriarcado domina a civilização. 

Também eram difundidos os rituais de fertilidade, mais uma 

característica do signo de Câncer. 

Gêmeos 5.982 a 

3.822 AC 

Era onde o intelecto e a comunicação dominaram a 

humanidade.  O marco mais importante foi a descoberta da 

escrita, além disso,  foram inventadas a roda, bem como o 

leme e as velas dos barcos impulsionados pelo vento. A 

sociedade começa a se estruturar politicamente e surgem as 

primeiras escolas de pessoas com a finalidade de aprender.  

Touro 3.822 a 

1.662 AC 

O marco principal foi a construção da pirâmide de Quéops, que 

contém todas as medidas do Cosmo. Essa época é dominada 

pela matéria. Os corpos, depois da morte eram conservados 

(múmias).  Touro rege a matéria e a harmonia das formas, bem 

como a natureza e seus ritmos, forças e leis. Ocorre um 

desenvolvimento das artes, da pintura, da cerâmica, da música 

e da cosmética. 

Aries 1662 AC a 

498 DC 

Nessa Era, o ferro, metal regido por esse signo, começa a ser 

utilizado. Desenvolve-se a metalurgia e o uso de armas de 

ferro nas guerras. A coragem e a liderança caracterizam esse 

período. Novas conquistas, desbravamento de novas terras, 

pioneirismo e iniciativa. Nessa Era nasce o mito do herói e o 

culto masculino à virilidade, aos hábitos espartanos, aos 

atletas, aos gladiadores, aos ginastas e às olimpíadas. 

Peixes 498 a 

2.658 DC  

O marco inicial dessa Era é o cristianismo, a crença inabalável 

na Igreja e na autoridade religiosa. Na Era de Peixes o valor se 

encontra na vida mundana repleta de sofrimentos e 

obrigações, o homem anseia pela união com o divino e assim 

tenta fugir da mortalidade, da corrupção e da escuridão da vida 

na Terra. O comunismo, o socialismo, as leis trabalhistas, bem 

como a assistência social foram criados. As colonizações, a 

escravidão, ambas mostram a submissão, e um longo período 

de provações e sofrimento sob o jugo de povos mais 

poderosos.  Podemos perceber nesta Era, a utilização de 
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venenos tóxicos, do fumo e outras drogas. Nasce também o 

cinema e a fotografia. 

Aquário 2.658 a 

4.818 DC 

Aquário é regido pelo planeta Urano, que por sua vez rege a 

eletricidade, a ciência moderna e a tecnologia. As viagens 

espaciais, a aeronáutica, a aceleração do tempo e a grande 

quantidade de informações que nos chegam em um pequeno 

período de tempo. Sem falar da astrologia, das terapias 

alternativas, das novas ideologias aliadas a um enorme 

sentimento e necessidade de liberdade pessoal, que muitas 

vezes pode levar a um individualismo exagerado.  A 

excentricidade, a rebeldia, o espírito humanitário e idealista 

são as maiores características deste signo. 

Capricórnio 4.818 a 

6.978 DC 

O signo que alcançou mais condições para viver neste planeta. 

O homem que sabe viver na Terra, enfrenta a realidade, 

aceita-a como ela é, e desenvolve habilidades especiais para 

sobreviver dentro das limitações e obstáculos que porventura 

apareçam.   

Sagitário 6.978 a 

9.138 DC 

Signo mais positivo de todos. Descreve o esforço do homem 

para realizar a grande mutação de um ser humano comum em 

um ser mentalmente mais evoluído. Representa o homem que 

procura as respostas para o verdadeiro sentido da vida. 

Escorpião 9.138 a 

11.298 DC 

É considerado o signo mais forte do zodíaco, poie enfrenta 

situações limite com bastante desenvoltura. O desejo de poder 

leva a questionamentos sobre espiritualidade (vida mística) ou 

a ambicionar negócios associativos de grande porte (vida 

material). Nos dois casos, ele se empenha em obter domínio 

sobre os poderes tanto da Terra como do Céu. 

Libra 11.298 a 

13.458 DC 

A característica principal desse signo é pensar no coletivo 

acima do individuo. Buscando o equilíbrio. São assuntos de 

libra as leis e as normas regulamentares da sociedade 

organizada, visto que as leis humanas têm como objetivo 

principal normatizar e tornar possível todos os modelos de 

relacionamento interpessoais. 

Virgem 13.458 a 

15.618 DC 

A característica principal desse signo é a busca por 

aprimoramento pessoal, buscando a perfeição. 

 

 

Fonte:< http://lifestyle.sapo.pt/astral/astrologia/historia-da-astrologia/artigos/uma-

breve-viagem-atraves-das-eras-astrologicas> Acesso em: 13 out. 2017 

 

CASTRO, Maria Eugênia de. O Livro dos signos. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2000. 

 

*Datas Hipotéticas  

http://lifestyle.sapo.pt/astral/astrologia/historia-da-astrologia/artigos/uma-breve-viagem-atraves-das-eras-astrologicas
http://lifestyle.sapo.pt/astral/astrologia/historia-da-astrologia/artigos/uma-breve-viagem-atraves-das-eras-astrologicas
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ANEXO II - PESQUISA QUANTITATIVA 

 

Questionário 

 

Idade?  

 

Gênero?  

 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

(  ) Trans Feminino  

(  ) Trans Masculino 

(  ) Trans Não-binário  

(  ) Outros 

 

Grau de Escolaridade? 

 

(  ) Nível Fundamental 

(  ) Nível Médio 

(  ) Nível Superior  

(  ) Outros 

 

Profissão? 

 

Você acredita em Astrologia? 

 

(  ) Sim  

(  ) Não 

(  ) Outro 

 

Você a considera como sendo? 

 

(  ) Um estilo de vida  

(  ) Uma crença 

(  ) Uma ciência 

(  ) Uma pseudociência  

(  ) Entretenimento 

(  ) Uma profissão 

(  ) Outros 

 

Caso você a utilize, qual ou quais os meio que você utiliza para a consultar? 

 

(  ) Revistas 
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(  ) Jornal 

(  ) Sites de Horóscopo 

(  ) Vídeos  

(  ) Astrólogos especializados 

(  ) Amigos que detém um conhecimento maior 

(  ) Outros 

 

Você faz uso de algum ou alguns desses métodos esotéricos? 

 

(  ) Yoga 

(  ) Tarot 

(  ) Leitura de mãos 

(  ) Numerologia 

(  ) Dança do ventre 

(  ) Biodança 

(  ) Shiatsu 

(  ) Tai-chi-chuan 

(  ) Acupuntura 

(  ) Aromaterapia 

(  ) Homeopatia 

(  ) Florais 

(  ) Outros 

 

Você acredita que é possível se prever o futuro? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Você acredita em destino? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 
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Respostas 
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*Foram incluídas somente as profissões com maior porcentagem de pessoas 
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Realizada através da Internet, Entre os dias 20 e 27 de Setembro de 2017, com um 

total de 150 Respostas. 
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ANEXO III - PESQUISA QUALITATIVA 

 
Questionário 

 

1. Você acredita em astrologia? Ou você faz uso dela? 

 

2. Por que ou para que você faz uso dela? 

 

3. O que é a astrologia para você? (crença, ciência, curiosidade, etc.). 

 

4. Como você faz uso dela? (horóscopo, vídeos, etc.) 

 

5. Você acha que a Astrologia vem perdendo credibilidade nos dias atuais? Com os 

meios de comunicação, por exemplo, ou que ela está cada vez mais forte? 

 

6. Você Acredita em destino? 

 

7. Você sabe o que é esoterismo? 

 

8. A astrologia é considerada um meio esotérico, mas existem outros como: Yoga, 

Tarô, Leitura de mãos, Numerologia, Dança do ventre, Biodança, Shiatsu,Tai-chi-

chuan, Acupuntura, Aromaterapia, Homeopatia, Florais. Você faz uso de algum 

desses?  
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