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A Astrologia é uma ciência
Resposta a um artigo publicado na pagina do leitor em 13-1-2003

Volta e meia há pessoas que sentem a necessidade de bater na astrologia, porque é permitido bater 
na astrologia, porque noutras coisas não se pode bater. Já foi mais habitual do que é. Nos anos 50, 
60, 70 cientístas académicos até escreviam nos prefácios das suas obras que a astrologia era uma 
coisa péssima. Em 1975, 186 cientístas de renome, entre eles 18 prémios nóbel, assinaram um 
manifesto* rejeitando a astrologia, classificando-a de irracional e obscurantista. No entanto nem 
todos os cientístas convidados a assinar, o fizeram, entre eles o conhecido astrónomo Carl Sagan. 
Argumentou, dizendo que o tom do manifesto era autoritário e o facto de não se conseguir pensar 
um mecanismo para a astrologia, não prova a sua invalidade. Nos dias de hoje é muito mais raro os 
cientístas, que realmente estão dia a dia na pesquisa dos mistérios da naturesa, sentirem necessidade 
de deitar por terra a astrologia. Eles sabem que dentro da ciência há muitas questões para as quais 
não há resposta. Apesar da astrologia não ter sido provada cientificamente como válida, o oposto 
também não foi provado. Nunca foi provado cientificamente que a astrologia é falsa. 

Quem se permite uma opinião sobre um assunto devia ter conhecimento de causa. Normalmente as 
pessoas que emitem opiniões negativas sobre astrologia, são completamente ignorantes em relação 
a ela. Será que alguém, que não sabe nada de medicina tem o direito de dizer que toda a medicina é 
uma charlatanice ou ou quem não tem a mínima ideia de psiquiatria pode dizer que a psiquiatria não 
presta para nada. Quem está por dentro da astrologia, sabe o que tem, e quem já consultou um 
astrólogo sério dá valor ao benefício que teve. Há maus astrólogos, sim. Mas também há maus 
médicos, maus psiquiatras, maus engenheiros. E nem por isso se conclui que toda a medicina, toda a 
psiquiatria ou toda a engenharia sejam uma charlatanice. A astrologia não está credênciada e por 
isso qualquer pessoa pode por uma placa à sua porta dizendo: „Sou o/a maior astrólogo/a do 
mundo“. Não há nenhuma lei que o impeça. As associações de astrólogos estão a organizar cursos 
com diplomas, para garantir a qualidade e seriedade dos serviços perstados e aumentar a 
credibilidade da astrologia. Quem procura um/a astrólogo/a a sério deve dirigir-se a uma associação 
de astrólogos, em Portugal há duas, o Centro Quíron e o Espaço Astrologia, ambas em Lisboa. 

Nos média a astrologia tem sido geralmente maltratada, porque como acima disse, é permitido bater 
na astrologia. É raro aparecerem nos jornais artigos sobre astrologia positivos ou neutros. Muito 
populares são os „horóscopos de jornal“. São realmente a pior imagem da astrologia. Muitas vezes 
nem são feitos por astrólogos e depois são „reciclados“. Os pequenos textos são republicados em 
nova ordem com outros signos. Ninguém precisa de os ler, não têm qualquer validade. É impossível 
fazer afirmações com base apenas no signo. Esse tipo de astrologia é de facto uma charlatanice. 
Aliás, mal aumenta a qualidade do jornal desaparecem, esses horóscopos.

Astrologia é uma ciência embora seja proibida na universidade, é uma ciência não académica. Foi 
expulsa da universidade no séc. XVII, durante as convulsões religiosas desse século. Na minha 
opinião é apenas uma questão de tempo, até que a astrologia volte para a universidade. Pode durar 
5, 50 ou cem anos, não sei. Mas vai chegar o momento em que o conhecimento académico vai ter 
que a encarar. A astrologia é um facto. Actualmente vive-se um tempo em que se põe um pouco em 
causa a rigidez e o totalitarismo das ciências académicas, talvez esse momento não esteja tão longe. 

Anabela Cudell 
Astróloga
Montemor-o-Velho 
Bibliografia: * Bok/Jerome/Kurtz, „Objections to Astrology“, in Humanist, vol. 35, n°. 5, set./out 1975 


