
Vênus 
 
No início, o mundo era governado por Urano (o Pai Céu) e Gaia (a Mãe Terra), o casal 
primordial. Urano tornara-se um tirano e foi destronado por seu filho Saturno (Cronos), que o 
castrou com uma foice. A semente criativa do deus Céu espalhou-se pelo céu e pela Terra. 
Parte dela caiu no oceano e deu origem a Vênus, que os gregos conheciam como Afrodite, a 
deusa do amor. Ela surgiu já crescida da espuma do mar e foi levada para terra firme pelas 
ondas sobre uma concha. Quando pisou na margem da Ilha de Chipre, grama e flores brotaram 
aos seus pés. 
 
Representante do desejo humano por amor, sexo e relacionamentos, o planeta Vênus se exalta 
em Peixes. Peixes é o símbolo do grande oceano, que também representa o inconsciente 
coletivo. Mitologicamente, a deusa do amor nasce do oceano e dança sobre as águas da mente 
coletiva, sendo também mediadora para as camadas mais profundas do inconsciente.  
 
Sendo Afrodite a deusa do amor e da beleza, atribuímos logicamente à Vênus questões de 
relacionamentos. Mas isso é um equívoco, pois relacionamento nem sempre se relaciona a 
amor. De fato, na mitologia, embora Vênus tenha sido casada, ela foi infiel ao seu marido com 
Marte, o deus da guerra, com quem teve um longo caso amoroso e filhos. Seu relacionamento 
nada teve a ver com estabilidade e compromisso. Ele foi, antes de qualquer coisa, um 
relacionamento extraconjugal. Isso porque Vênus se fascina muito mais com o ato de se 
apaixonar do que com a responsabilidade e compromisso exigidos para a manutenção de uma 
relação quando a fagulha inicial se apaga. 
 
Regente de Touro e Libra, Vênus em Touro emana sensualidade e representa o aspecto da 
deusa que está interessado em usufruir da abundância do mundo físico. Em Libra, Vênus 
relaciona-se com a interação dos opostos existentes nos relacionamentos, buscando 
harmoniza-los. Vênus em Touro incorpora ainda a questão do automerecimento enquanto em 
Libra ela trata do valor que os outros dão a esse merecimento, e como este impede ou interage 
em relacionamentos. 
 
Vênus é bela e amável, se sabe bela e amável, mas precisa que os outros reconheçam isso 
constantemente. Daí que muitos dizem que seu símbolo astrológico (um círculo com uma cruz 
em sua parte inferior) representa um espelho de mão. Ela também se relaciona à história da 
bruxa no conto da Branca de Neve, que pergunta constantemente ao espelho se existe alguém 
mais bela do que ela, e quando finalmente recebe uma resposta positiva, não descansa até 
saber que eliminou sua rival. 
 
Seu glifo planetário, um círculo com uma cruz na parte inferior, representa o espírito sobre a 
matéria, e a expressão dos sentimentos sem a carga da racionalidade. 
 


