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UMA GUERRA DE SABOR ANTIGO :ALGUNS ELEMENTOS DE 
INSPIRAÇÃO HOMÉRICA EM VIVA O POVO BRASILEIRO DE 

JOÃO UBALDO RIBEIRO  
 
João Ubaldo Ribeiro deu ao prelo, em 1984, o romance, considerado 

um épico histórico, que o viria a consagrar como um dos romancistas 
brasileiros mais importantes do século XX. O romance percorre quatro 
séculos da história do Brasil, entre os séculos XVII (segundo capítulo) e os 
séculos XIX e XX (dois últimos capítulos). É, no entanto, ao século XIX que 
o autor dedica a maior parte do romance, integrando episódios fundamentais 
para a formação da nação brasileira, de que são exemplo as lutas pela 
independência, a abolição da escravatura, a guerra do Paraguai, a guerra dos 
Farrapos, a campanha contra Canudos, etc.  

Embora o romance oscile entre a tonalidade histórica e popular, no 
capítulo 14, que tem por título referencial “Acampamento de Tuiuti, 24 de 
Maio de 1866”, o registo da ficção histórica, que domina os capítulos 
anteriores, transfigura-se em um registo ampliado pelo elemento mitológico e 
em que o intertexto homérico emerge para se descrever uma batalha entre 
brasileiros e paraguaios. E, se, no quadro da divisão estrutural da acção por 
dois planos, humano e divino, o plano humano proporciona, pela conservação 
das personagens do romance, a sequência lógica com os capítulos anteriores, 
o plano divino, constituído pelos deuses de mitologias autóctones, inaugura-
se como elemento que simultaneamente adiciona à narrativa um referencial 
literário e um contexto de ampliação.  

Esse contexto de ampliação torna-se bem visível no eco do universo 
homérico que contrasta Moira e livre arbítrio1 presente nas considerações de 
teor existencialista sobre o destino e a relação desse destino com o homem: 
«Quando (….) Oxóssi implora para os brasileiros a ajuda do pai dos orixás, a 
resposta de Oxalá confirma ao mesmo tempo a potência do destino – “há 
muitas coisas que estão escritas – e o livre arbítrio do homem – “há muitas 

_________________ 
1 Sobre esta questão, vide ROCHA-PEREIRA, Maria Helena da, Estudos de 

História da Cultura Clássica, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2003, 
9ª edição, 131-135.  
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coisas mais que compete aos homens escrever por si mesmos, porque as suas 
almas são livres e, se guerreiam, é porque escolheram a guerra”».2   

No campo do desenvolvimento da narrativa, as semelhanças com o 
texto homérico descem à formulação dos motivos que, a partir da Ilíada, se 
tornaram universais. Ficam aqui alguns exemplos, destinados a exercícios 
didácticos de extensão interpretativa: 

a) o sonho inspirador, induzido pela divindade:  
«Exu voou para a casa de Ogum e o encontrou dormindo. Então Exu, o 

que come de tudo, mensageiro perfeito, o que ri na escuridão, entrou em 
forma de sonho no sono de Ogum (….). Mas não entrou como Exu, entrou 
transmutado na figura de Iansã, deusa dos ares, de ânimo imbatível. (….) 
despertou, doido de fúria, Ogum, (…), fervendo de ódio porque não podia 
responder (….), pois não há como responder a um sonho. Sonho este que 
interpretou como presságio (….)»;3 

b) a intervenção material do plano divino que, à semelhança do que 
sucede na Ilíada, 4 actua no sentido de auxiliar os protegidos:  

«Mas Oxalá, pai dos homens, vê as batalhas. (….) Viu também quando 
seu filho Oxóssi dardejou para fora dos matos, visível somente para ele como 
um raio azulado, e empurrou Zé Popó para um lado, evitando que o obus o 
atingisse.»;5  

_________________ 
2 UTÉZA, Francis, “Viva o povo brasileiro ou O espírito da fraternidade”, O 

caminho do meio. Uma leitura de João Ubaldo Ribeiro, Porto Alegre, Editora da 
Universidade /UFRGS, 2001, 49. 

3 RIBEIRO, João Ubaldo, Viva o povo brasileiro, Lisboa, D. Quixote, 2000, 3ª 
ed. (1ª ed. 1995), 448-449. 

4 Vide ROCHA-PEREIRA, op. cit, 113. 
5 VPB, 440-441. Outros exemplos podem ver-se na pág. 442: (….) 

«Capistrano, não foi em vão que fizeste tua cabeça em meu nome, nem que me 
saudaste em meus dias de festa, nem que te comportaste sempre para honra e grandeza 
minhas. Segura firme tua lança, não temas o inimigo, pois nada teme o bom filho de 
Xangô. Estou a teu lado e a teu lado combaterei.’ Ouviu essas palavras e fortaleceu 
seu ânimo o valente filho das praias mansas do Tairu (….)»; na pág. 443: « Prisciliano 
carregou a clavina, e, guiado pela mão do santo, acertou um tiro na testa de um dos 
cavaleiros (….). Logo Xangô já trazia outro cartucho à mão de Prisciliano e outra vez 
lhe orientou a pontaria certeiramente. Feito isto, voou para o lado do cavaleiro que 
fazia carga contra Capistrano e, no momento em que ele baixava a lança contra seu 
filho, deu-lhe um sopro de fogo, um sopro tão forte que o desequilibrou na sela (….)» 
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Este auxílio acaba, em termos últimos, por se distanciar do elemento 
homérico, na medida em que, contrariamente ao que sucede relativamente ao 
panteão Iliádico, o perder a guerra significa o desaparecimento dos próprios 
deuses por ausência de culto: «(…) já temo pela hora em que não reste de pé 
um só de nossos bravos filhos. Muitas vezes nos bateram nas cabeças, 
cumpriram suas obrigações com sacrifício, deram-nos nossa comida em 
oferenda. Quem agora me lembrará na madrugada, me dará meu galo e meu 
cabrito? Quem honrará tuas armas, quem fará teus assentamentos, quem te 
evocará? Não cabe a nós ausentar-nos dessa luta, antes nos metermos nela 
como se fosse nossa, pois de facto ela é.»6 

c) a súplica:  
«’Vejo minha própria vida nessa batalha e peço que me ajudes a 

convencer o destemido Ogum, invencível na guerra, a combater ao lado de 
seus filhos.’ Dito isto, abraçou os joelhos do pai Oxalá, filho único de 
Olorum, senhor da alvura, mais alto entre todos.»;7  

d) o motivo familiar da despedida do guerreiro:  
«Vinha de Amoreiras, onde florescem os momos-do-céu e os 

passarinhos cantam mais. Deixara seus dois filhinhos, Matilde e Baltazar, sua 
mulher Maricota, prometendo voltar assim que ganhasse a guerra. Beijara a 
filhinha Matilde e o filhinho Baltazar na beira do atracadouro (….), abraçara 
sua mulher Maricota e sua mãe viúva e partira (….)»;8  

e) a manifestação do heroísmo através de elementos simples, como o 
grito de guerra:  

«O que primeiro fizeram foi entrar pelos corações e cabeças de seus 
filhos, trazendo-lhes às gargantas os gritos de guerra dos ancestrais (….)»;9 

f) o uso de epítetos:  
«Oxalá, o que tudo vê» (….). «Oxalá, pai dos homens» (….) «Omolu, 

senhor das moléstias, príncipe das pestes, dono das chagas e das crecas, o que 
mata sem faca.»;10  

g) o uso estilístico do símile nas descrições dos exércitos:  
_________________ 

6 VPB, 441. 
7 VPB, 445. Vide o episódio da súplica de Tétis a Zeus no canto I da Ilíada 

(vv. 500-516). 
8 VPB, 450-451. Vide o episódio da despedida de Heitor e Andrómaca no 

canto VI da Ilíada (vv.466 a 493). 
9 VPB, 442. Vide Il., VI, 212 e XVIII, 217-218. 
10 VPB, 454. 
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«Como um cardume de atuns desbaratando uma manta de tainhas, como 
onças acossando a presa, como um enxame de abelhas enfurecidas, como 
matilhas de guarás despedaçando uns aos outros, paraguaios e itaparicanos se 
atiraram à luta pela posse do estandarte.»11  

h) a tensão provocada pela inobservância da hierarquia: 
«Não porque me aborreça ir combater (….), mas porque me procuraste 

somente agora, quando devia ser eu o primeiro a ser chamado. Reconheço o 
grande valor e a valentia sem par de nosso irmão Xangô, senhor do raio, 
atirador de pedras, rei de Oió, mas não posso aceitar que me tirem o que é 
meu por direito e vocação.»12 

CLÁUDIA A. A. TEIXEIRA 

_________________ 
11 VPB, 451. Vide Il. , IV, 422-438. 
12 VPB, 444. 


