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DA LUXÚRIA DO PAI DOS DEUSES 
MAIS PREOCUPAÇÕES PARA HERA, A PARTIR DE UM NOVO 

PAPIRO DE OXIRINCO (P. OXY . 69 4711) 
 
Fidelidade não era, sejamos francos, a grande virtude deste indivíduo. 

Não podia ver um rabo de saias mais ou menos atraente e logo corria atrás 
dele por todo o mundo conhecido e desconhecido – até porque ele, melhor 
que ninguém, o conheceria. E não podia, de resto, ser fiel este homem. Tinha 
aos ombros a missão titânica de criar uma nova geração de deuses, heróis e 
mortais, tarefa para a qual não podia bastar uma só mulher, sejamos francos. 

Correra em tempos atrás de Europa, para tal se transformando num belo 
touro branco que chamasse à atenção da mulher pretendida. Com Leda, 
valera-lhe o disfarce de um frondoso cisne, igualmente branco, a cuja sedução 
não conseguiu a jovem escapar. Dessa relação, de um mesmo ovo, nasceriam 
duas mulheres que trariam consigo a morte: Clitemnestra, carrasco do esposo 
Agamémnon, e Helena, razão primeira da destruição da cidade de altas 
muralhas, a Tróia querida de Apolo. Com Alcmena, necessário foi tomar a 
aparência do esposo, Anfitrião, para conseguir deitar-se com ela e, dessa 
noite que durara mais que qualquer outra, nascer o mais valente de todos os 
heróis, Hércules. Mas também Dânae, Égina e tantas outras que não cabe aqui 
referir, cumprem a função de tornar extensa uma lista das suas conquistas 
amorosas. 

Este homem não era, em rigor, um homem, senão o próprio pai dos 
deuses, Zeus em pessoa, o filho de Cronos. E porque não há nada mais 
violento do que o orgulho traído de uma mulher, sempre a sua esposa Hera 
arranjava forma de o perseguir nas suas aventuras amorosas, sendo que a 
grande vítima era sempre a mulher que, involuntariamente, havia caído no 
leito do deus seu marido. Mas houve uma vez em que Zeus foi comer fora e 
que os tempos parecem ter apagado da memória das gerações. Falamos de 
Astéria, uma titã ao que parece de grande beleza, filha de Ceu e Febe, cujo 
romance com o pai dos deuses vem de facto narrado em algumas fontes mas 
com menor destaque do que outras relações.  
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No mesmo papiro (P. Oxy. 69. 4711) que no volume anterior deste 
Boletim tratámos a respeito do mito de Narciso (fr. 1 →) podem ler-se dois 
outros mitos que incluiriam também o texto das Metamorfoses que o editor 
W. B. Henry e os críticos têm atribuído a Parténio de Niceia (séc. I a.C.): a 
parte final da narração do mito de Adónis, muito fragmentada, e um texto de 
relativa extensão referente a Astéria, a protagonista dessa história amorosa de 
Zeus a que nos estamos a referir.1 Vale a pena transcrever o texto, como o 
fixou Henry no volume 69 dos Oxyrhynchus Papyri e avançar com uma 
primeira tradução, para depois tirar algumas ilações:  

 

 

_________________ 
1 Adiantámos já este assunto no volume anterior do Boletim de Estudos 

Clássicos, p. 12. 
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Tradução: 
 
   … de belo sorriso… 
   … 
    alternadamente 
    ao cuidado de Cípris, nas profundezas de Perséfone. 

5 O seu nome então deu a um rio… 
  e com o seu sangue divino uma bela flor criou. 
 
 De Ceu e da titã Febe a descendente, 
  irmã de Leto era a adorável Astéria. 
 E Zeus desejou-a, mas fugiu-lhe a filha de Ceu. 

10  Primeiro transformada em ave, sobre as nuvens celestes; 
 em seguida, determinada se lançou para o centro do mar 
  fugindo tal qual um navio (pelas ondas). 
 E pilares sob ela estabeleceu, como raízes, o filho de Cronos, 
  quando a um tempo Febo e a bela Ártemis ele gerou. 
      15 … 

  … 
 
Estamos em plena geração dos titãs. Não vamos comentar os versos 

iniciais referentes a Adónis, porque fragmentários e fora dos interesses deste 
artigo. O verso 6 parece pertencer ao início da narração desta história que 
terminaria também em metamorfose. Da sua ascendência nos dão conta vários 
autores, desde logo Hesíodo (Theog. 404 sqq.) e Apolodoro (1. 8).  

Como em outras relações extra-conjugais de Zeus, está bem presente o 
motivo da fuga da mulher desejada que tenta a todo custo – talvez porque 
receosa da bem conhecida ira de Hera, ou quem sabe tão só por observância a 
um pudor que lhe é natural – evitar a consumação do acto com o deus que a 
persegue. E no caso de Astéria, de facto, parece não chegar a ocorrer o acto 
de infidelidade, mas vale a vontade do deus para poder acrescentar-se esta 
história ao longo catálogo das suas amantes. Como primeiro estratagema de 
fuga, Astéria transforma-se em ave, que sabemos por outras fontes tratar-se 
de uma codorniz. Daí que a ilha a que deu origem se chame ora Astéria (e o 
nome quer dizer ‘a estrelada’, ‘a que caiu do céu como uma estrela’) ou 
Ortígia (‘a ilha das codornizes’). 

E a história de uma traição falhada vai encontrar-se com uma outra 
onde a relação se consuma de facto. Leto, irmã da própria Astéria, andava 
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fugitiva de Hera pois que Zeus também a desejara, em tempos, e nela 
depositara o gérmen de dois filhos bastante conhecidos: Apolo e Ártemis (cf. 
Calímaco, Himn. 4. 51-54). A deusa feita ilha vai ficar para sempre ligada ao 
culto de Apolo em Delos, como pode ver-se representado num krater ático de 
figuras vermelhas2 datado de cerca de 420 a.C., cujo esboço a seguir se 
reproduz: 

 

 
 
 

Leto, Ártemis, Apolo e Astéria, todos eles 
seguram ramos de loureiro, a árvore sagrada de 
Delos que é também visível na imagem. 
Abraçada a esta árvore teria Leto gerado Apolo e 
Ártemis (cf. Hyg. fab. 53). Na representação de 
uma ânfora ática de figuras vermelhas,3 datada 
de cerca de 400 a.C. – e assim se completa, no 
que de significante conservámos, a iconografia 
relativa à figura que estamos a tratar – Astéria é 
representada sentada, junto ao loureiro, mas com 
a novidade da presença, a seus pés, de uma lira. 
A lira que é símbolo do próprio Apolo, a lira 
cujas melodias podem também ser um bálsamo 

eficaz contra as doenças da alma e do corpo. 

_________________ 
2 Museo Nazionale, Palermo, Itália (N.º 21887). 
3 Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts, USA (N.º 03.821). 
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O título que demos a este artigo, confessamo-lo agora, procurou ser 
atractivo e com isso logrou ser alvo de acusações de ingenuidade do seu 
autor. É que, de facto, não veio o novíssimo P. Oxy. 69. 4711 trazer um nome 
novo à lista das amantes de Zeus, antes, quanto muito, reavivar a memória 
para um dos que estariam mais esquecidos. Falamos apenas dos nossos dias – 
onde, reconheçamos, muito poucos que não os especialistas terão ouvido falar 
de Astéria. É que a Antiguidade conheceria bem mais esta relação amorosa 
do pai dos deuses. Senão, recorramos ao mitógrafo Higino, que desenvolveu 
em Latim os mitos essenciais da cultura greco-latina (de que preservamos 
apenas resumos), tendo dedicado toda uma fabula à nossa heroína (N.º 53). 

Afinal, as aventuras amorosas de Zeus parecem ser mais do que o 
reflexo da sua natureza pouco fiel. Elas servem como explicação de 
determinada realidade ou local, ganhando deste modo uma natureza 
etiológica. Com Astéria, explicam-se as origens do mais sagrado dos locais 
de culto de toda a Hélade, o santuário de Apolo em Delos. Mas se recuarmos 
aos seus primeiros casos extra-conjugais, vemos como eles foram a forma de 
explicar, congenitamente, a aquisição de determinada qualidade que faltava 
ao jovem deus em exercício no trono dos Olímpicos, e que não pode obter 
com o casamento com Hera (a hierogamia). É paradigmático o caso de Métis, 
segundo muitos a primeira mulher (ou amante) de Zeus, que lhe garantiu a 
qualidade que o seu próprio nome significa, a Prudência – algo muito 
feminino, convenhamos. A mesma prudência que levaria Zeus a engolir a 
própria Métis e, desse acto, fazer nascer a deusa Atena. 

Mitos como estes transportam-nos para a própria origem do panteão 
grego, pelo que, sob a capa muito humana da traição e da infidelidade, 
ganham um cunho fundacional e etiológico bastante evidente. 
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