
Netuno 
 
Quando Zeus se tornou comandante e chefe do Olimpo, ele dividiu o reinado do mundo com 
seus dois irmãos, Hades (Plutão) e Poseidon (Netuno). Hades recebeu o domínio do mundo 
subterrâneo, enquanto Poseidon deveria governar os oceanos, representante do grande 
inconsciente coletivo da humanidade. 
 
O netuniano típico vive em outro mundo, em uma realidade interior onde pode criar castelos 
de fantasia ou que pode levar o nativo para o escuro submundo do escapismo e do abuso de 
substâncias toxicas. Quando isso acontece, Netuno está agindo como mensageiro de outro 
arquétipo, o espírito de Dioniso. Conta a história ele era filho de Zeus e Sêmele. Quando Hera, 
esposa de Zeus, descobriu sobre a existência de Sêmele, ela a convenceu a pedir a Zeus que se 
mostrasse a ela em toda sua glória. Zeus aceitou e, ao fazê-lo, consumiu Sêmele em fogo 
imediatamente. Mas seu filho de 6 meses, Dioniso, foi costurado à coxa de Zeus para que 
pudesse nascer no tempo devido. Escondido de Hera, foi criado por um grupo de Ninfas, que o 
disfarçaram de menina e o criaram como andrógino. Quando tomou consciência de sua 
divindade, ele incorporou o Homem Selvagem: ensinou o cultivo da vinha à humanidade e 
viajou pelo mundo, espalhando êxtase alcoólico por onde passava. 
 
O êxtase é ao mesmo tempo o dom e o defeito fatal do individuo netuniano, o que é bem 
ilustrado em nossa história cultural, especialmente na década de 1960, quando as drogas, os 
arroubos amorosos, o idealismo e as roupas coloridas sugerem uma época muito netuniana. As 
estrelas de rock daquela época eram rapazes andróginos com cabelo comprido que só queriam 
saber de viver a vida a pleno. Muitos, como Jim Morrison, deixaram-se possuir pelo arquétipo, 
o que é muito perigoso, porque o ego humano não consegue lidar com isso. 
 
Como administrar então a força do êxtase? O mito de Dioniso sugere duas respostas possíveis. 
Uma delas é um relacionamento amoroso baseado nos altos ideais netunianos. Conta a história 
que durante sua jornada desenfreada pelo mundo ele chegou a uma ilha onde conheceu uma 
princesa, que ali se encontrava por haver traído seu pai em nome do amor. Dioniso se 
apaixonou por ela e a desposou, o que permitiu que ela voltasse à companhia dos deuses no 
Olimpo. Mediante seu casamento ele adquiriu maturidade e equilíbrio. Mas este mito contem 
um padrão de comportamento típico do netuniano: o de se sentir atraído por relacionamentos 
do tipo salvador-vítima. Afinal, Dioniso se apaixona por uma mulher que havia sido vítima do 
amor. E enquanto oitava superior de Vênus, que se exalta no signo de regência de Netuno, o 
objetivo deveria ser o amor e a compaixão universal, que abrange tudo. 
 
Uma segunda opção seria descer ao inconsciente, enfrentar a Plutão, e encarar o mundo de 
sonhos e imagens que fazem de sua vida uma alegria e um tormento. Essa descida ao mundo 
subterrâneo pode ser fatal para o netuniano típico, mas também pode leva-lo a salvação. 
 
O símbolo astrológico de Netuno, um semicírculo horizontal coroado por três linhas verticais 
superiores (em forma de tridente), com uma cruz na parte inferior, mostra a relação do 
emocional com o físico, tomando como passagem a consciência do individuo. 


