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HOMERO

Desde os gramáticos alexandrinos, no século III a.C., até 
hoje a questão homérica ocupa os especialistas. Quem foi 

Homero? Onde viveu? Em que época? A Ilíada e a Odisseia, 
a ele atribuídas, foram mesmo escritas por ele? Ou são obras 
de vários autores, resumidas, revisadas, melhoradas e editadas 
por Homero? No caso de ter existido...

Seja ele quem tenha sido e o que tenha feito, a Ilíada e a 
Odisseia sobreviveram física e artisticamente aos séculos e 
aos milênios. E depois de terem servido de seguro norte civi-
lizatório a toda a Hélade foram insumidas no legado tripartite 
do Ocidente, realizando ainda hoje o milagre, sempre novo, 
que faz da arte a criação suprema da espécie: tornar palpáveis 
no presente mundos materialmente desaparecidos nas névoas 
de um longínquo passado mas espiritualmente ainda vivos, 
perenes, nas marcas indeléveis deixadas aos pósteros como 
herança.
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A Ilíada

De acordo com a tradição, Homero era cego e viveu na Jô-
nia, mais especificamente na ilha de Quios, não muito distante 
das cidades litorâneas de Mileto, Éfeso, Priene etc., na costa 
leste da Ásia Menor (Península da Anatólia).

Esta tradição pode ter sentido apenas simbólico, identi-
ficando o artista como o vate, o vidente, que solitário, úni-
co e diverso dos demais vê o mundo com os olhos da alma.  
Ou pode ter base histórica, e Homero seria realmente cego. 
Ou, finalmente, conteria a fusão da realidade factual com a 
interpretação simbólica. Quanto à questão, os especialistas se 
dividem, mas a maioria deles acredita que a tradição traz a 
marca da verdade histórica, pelo menos no referente aos da-
dos geográficos e à autoria da Ilíada. Aliás, este é o adequado 
ponto de partida para apresentar a obra.

Segundo Heródoto,12 Homero teria escrito/organizado 
a Ilíada na primeira metade do século VIII (800-750 a.C.).  
A Jônia, com seus muitos centros litorâneos e insulares, era 
então uma região altamente urbanizada e desenvolvida para 
a época. Dominada por uma aristocracia próspera, refinada e 
cosmopolita, nela sobressaiam os grandes proprietários dedi-
cados à indústria (estaleiros, metalurgia, tecelagem, ceramís-
tica etc.), ao comércio e à agricultura.

Na encruzilhada da Europa com a Ásia, esta sociedade 
formara-se lentamente ao longo dos três ou quatro séculos 
subsequentes à devastadora invasão dória na Grécia Central 
e se considerava – em grande parte com razão – descendente 
direta, e herdeira por direito, dos reis e príncipes corsários, 
os saqueadores de cidades da era minoico-micênica. Neste  

12 II, 53.
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ambiente de aristocratas arrogantes, ricos e conscientes de 
seu poder, que viviam cercados de servos e escravos em con-
fortáveis palácios e mansões, nasceu a Ilíada, centrada tema-
ticamente sobre vingança, ódio, saques, crimes e carnificinas. 
Não é um paradoxo incompreensível?

Não. A idealização e a falsificação do passado por uma 
classe dirigente é um fato que pode ser observado recorrente-
mente na história dos grupos humanos nos últimos milênios. 
Através deste processo, tais classes, recém-emersas das som-
bras da inexistência e das trevas da inconsciência, buscam 
duplo objetivo: criar e consolidar para si uma identidade e 
demonstrar e justificar para os outros o seu poder. Ao se ler a 
Ilíada a partir de tal ângulo, emerge da obra, de forma difusa 
mas clara, a visão de mundo da aristocracia jônia, visão que 
se desvela como bifronte: de um lado, a consciência de seu 
passado bárbaro ainda recente – felizmente deixado para trás! 
– e, de outro, a ação para embelezá-lo – por necessário para si 
como identidade e por útil contra os outros como propaganda 
intimidatória. Então a Ilíada é apenas isto?

Claro que não! Se o fosse, teria desaparecido quase sem 
deixar vestígios, como tantos cantos épicos seus contempo-
râneos, que também celebravam a idade heroica. Ou como 
outros, que se salvaram mas, lembrados apenas pelos títulos, 
dormem sepultos pela pátina do tempo, esquecidos nas bi-
bliotecas. Então por que a Ilíada atravessou os séculos? O que 
foi que realizou este milagre? A honra ultrajada de Aquiles e 
sua fúria emburrada por perder a escrava Briseida? A arrogân-
cia desmedida de bárbaros mal emersos do pântano de uma 
animalidade informe, infectada e pervertida pela consciência 
de seu poder? O horror das maçantes carnificinas em sequên-
cia ou o rubro-vivo do sangue a tingir de morte as águas do 
Escamandro?

Não é por nada disso! É porque, como diz Werner Jaeger,
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A obra de Homero, em sua totalidade, está impregnada de 
uma visão filosófica sobre a natureza humana e sobre as leis 
eternas que regem o mundo [...] Na Ilíada nenhum dia é tão 
repleto de confusão humana que faça o poeta esquecer de 
observar como o sol nasce e se põe sobre as labutas cotidia-
nas, como o repouso vem depois do trabalho e como o sono, 
que descansa os músculos, domina os mortais.13

Sim, imperecível, a Ilíada sobreviveu à ação devastadora 
do tempo porque Homero – lado a lado com o autor de Gênesis 
1 e 3 – entalhou as primeiras pedras que fundamentam a monu-
mental herança literária do Ocidente. E não importa qual foi o 
tributo por ele pago para cantar seu mundo mal saído da barbá-
rie, não importa quantos ele tenha sido, nem se foi ele ou não 
o lendário cego de Quios. Importa que pelo menos um artista 
genial – e podemos chamá-lo de Homero, como sempre foi – 
deixou indeléveis suas marcas ao longo das páginas da Ilíada, 
e também em parte da Odisseia. Uma destas marcas, já objeto 
de admiração dos alexandrinos, são suas comparações. Delas 
vão aqui citadas três, começando com a mais famosa, sempre 
lembrada por líricos posteriores e seguramente conhecida pelo 
autor do Livro do Eclesiastes:

A vida e a floresta
Assim como nascem as folhas, assim nascem os ho-

mens. Folhas há que o vento espalha sobre a terra, mas ou-
tras produz a floresta poderosa, quando torna a primavera. 
O mesmo se dá com os homens: nasce uma geração, outra 
se acaba.

Canto VI

Os dois Ajaces
Assim como, em terreno de pousio, dois bois cor de 

vinho puxam a charrua ajustada e com esforço igual se en-
tesam, à raiz dos cornos lhes surde e escorre o suor e só o 
jugo polido os mantém afastados um do outro, enquanto 

13 Paideia, p. 60-61.
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seguem o sulco e a charrua corta a superfície do campo, as-
sim os dois Ajaces, marchando lado a lado, conservavam- 
-se unidos.

Canto XIII

Aquiles e o Escamandro
Assim como um homem, para regar um terreno, conduz 

o curso de uma fonte de água escura, através de plantas e 
jardins, com a enxada na mão, afastando os obstáculos do 
sulco e ao adiantar-se a corrente rolam os calhaus e a água, 
rápida, desce ruidosa pelo terreno em declive, ultrapassando 
o próprio guia, assim, sempre, as águas do Escamandro al-
cançavam Aquiles, por mais rápido que fosse, pois os deuses 
são superiores aos homens.

Canto XXI

E assim poderíamos continuar, por incontáveis páginas, 
citando, admirando, comentando e interpretando o fascinante 
mundo da Ilíada, com sua assombrosa beleza, captada, entalha-
da e perenizada quando – como diria o próprio cego de Quios 
– a aurora, com seus róseos dedos, abria trêmula a cortina do 
Ocidente...Mas o implacável Cronos, o deus do tempo, estuga 
o passo e avança célere, muito mais do que nos entornos da 
mítica Ílion, às margens do Escamandro, quando ali podiam os 
herois de Homero assentar suas tendas por dez longos anos...

Aliás, para encerrar, é interessante lembrar que a Ilíada, 
com sua quase rígida unidade de ação, espaço e tempo, se pres-
ta menos do que a Odisseia para análises de natureza técnica, 
pois aquela apresenta poucas fissuras como narrativa, ao passo 
que esta é organicamente heterogênea e sincopada, em vários 
sentidos. Mesmo assim, sob tal ângulo é impossível deixar de 
referir a passagem, não tão famosa quanto deveria, em que Hei-
tor, Alexandre (Páris) e Helena conversam.

Enquanto lá fora a batalha estronda, feroz, Heitor irrom-
pe, armado e furibundo, nos aposentos de Páris, junto ao palá-
cio de Príamo, e o acusa de covarde. Páris responde de forma 
conciliadora. E Heitor cala-se. Então Helena, em espantosa e 
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imorredoura combinação de retórica fria e agressiva sedução, 
convida-o a sentar-se ao seu lado e, “com palavras doces como 
mel”, lhe diz

[...] entra, agora, senta-te aqui, meu cunhado, pois tu és 
quem mais sofre por minha causa, cadela que sou, e pelos 
desvarios de Alexandre. Talhou-nos Zeus um ruim destino, 
a fim de que, depois, sejamos assunto de poemas para os 
homens que hão de nascer.

Canto VI

Não é espantoso? Ignoremos, como o prudentíssimo Hei-
tor a ignorou, a refinada malícia da sedutora cunhada – a mais 
bela mulher da Hélade... Mas sublinhemos que também nesta 
área os “modernos” nada de novo inventaram: sim, há quase 
três milênios Homero já fazia metaficção! Para tal servem os 
clássicos: para dissolver nossa ignorância e assim impedir que 
nossas faces se tinjam do vivo rubor da vergonha.

A Odisseia

Nesta obra o cenário é radicalmente outro. Não mais o pas-
sado idealizado e a propaganda pro domo sua da aristocracia de 
parvenus da Jônia urbana mas a realidade prosaica e “burgue-
sa” do presente quase-rural de latifundiários, envolta em lendas 
pedagógico-decorativas. Disto resulta que, milênios depois, se 
para o leitor a Ilíada é cansativa como panegírico porém sóli-
da como narrativa, a Odisseia é desconjuntada como narrati-
va porém fascinante como enredo. Evidentemente, a questão 
não é tão simples assim, mas, a quem desejar, qualquer breve 
e competente introdução a Homero será suficiente para nave-
gar com segurança e gosto pelo encantado mundo de Odisseu, 
tão familiar e tão estranho ao mesmo tempo. À parte isso, em 
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termos histórico-literários a Odisseia suscita problemas muito 
mais complexos e interessantes do que a Ilíada. Destes, são 
listados a seguir alguns dos mais importantes.

zz  A diversidade de tempo e espaço e a variedade de temas 
indicam que a obra foi escrita por mais de um autor e em épo-
cas diferentes. Por outro lado, vários indícios – entre os quais 
as famosas comparações, menos numerosas do que na Ilíada, 
mas nem por isto menos notáveis – apontam para Homero, que, 
além de ser o autor de alguns cantos, teria realizado o trabalho 
de recolher, finalizar e editar os demais, dando ao conjunto de-
les a unidade possível através de uma moldura adequada, no 
caso a personagem Ulisses. Mas esta óbvia natureza compósita 
da obra leva a outros problemas, insolúveis até hoje e possivel-
mente para sempre, sobre o local e a data exatos de redação dos 
vários cantos e do próprio trabalho de edição/compilação. Com 
certa segurança, segundo os especialistas, é possível afirmar 
apenas que alguns cantos pré-existiam a Homero, que já eram 
muito antigos, que foram redigidos possivelmente em locais 
diversos e que o trabalho de reuni-los na forma em que se en-
contram hoje foi executado em época bastante posterior à reda-
ção da Ilíada – e com isto estamos de volta às questões da auto-
ria e da identidade de Homero. Aliás, uma hipótese interessante 
é a de que este seria um rapsodo/aedo natural da Jônia que teria 
viajado pelas ilhas do Egeu e por toda a Grécia Central em 
busca de material para suas obras (a ilha de Ítaca está situada 
a noroeste da Península do Peloponeso). Mas esta e outras não 
são mais do que meras conjecturas. Apenas de um fato tem-se 
absoluta certeza: por volta de 600 a.C. a Odisseia e a Ilíada 
eram atribuídas a Homero e eram amplamente conhecidas em 
toda a Hélade na forma preservada até hoje.

zz  A Odisseia, pela variedade dos recursos técnicos utili-
zados, é um manancial em que se encontram todas as formas e 
fórmulas da arte milenar da fabulação – e delas os narradores 
do Ocidente jamais se livraram e jamais se livrarão, enquanto 
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existirem, por mais que tolamente muitos deles se aferrem a 
modernidades tão vazias quanto inúteis. Amplamente desen-
volvidas ou apenas sugeridas en passant, tudo se encontra na 
Odisseia: ficção realista, ficção fantástica, ficção simbólica, 
narração em primeira pessoa, narração em terceira pessoa, in-
tromissão do autor, rememoração (flash-back), antecipação etc. 
Não faltam nem mesmo dois aedos – Demôdoco e Fêmio – que 
em seus cantos cantam façanhas de grandes heróis, como aque-
las, por exemplo, da Guerra de Troia. Da qual, aliás, Ulisses 
participara...

Realmente, parodiando a fórmula fixa empregada na obra 
para qualificar Ulisses, Homero era um autor de muitos ardis...

zz  Também tematicamente a Odisseia é abrangente. A Ilía- 
da está centrada rigorosamente em dois pontos: as façanhas 
bélicas de heróis, que, condenados ao sofrimento e à morte, 
lutam em desespero por sua honra e por sua parte no botim, e 
as patranhas patéticas de deuses de fancaria, que, por figurarem 
o destino humano, são irresponsáveis, imprevisíveis e incon-
troláveis. A Odisseia não. Dispersa e contraditória, compósita 
e desconjuntada, uma linha de força a perpassa do início ao 
fim, servindo-lhe assim de moldura e transformando-a no que 
possivelmente foi o objetivo de seu autor/editor: a metáfora, 
ainda que difusa e nem sempre convincente, de uma socieda-
de civilizada e pacífica recém-emersa da barbárie e da guerra. 
Não, evidentemente, da barbárie da Ilíada e da Guerra de Troia, 
mas da longa e trevosa noite que cerca de quatro séculos antes 
se abatera sobre a Grécia Central/Peninsular com a devastadora 
invasão dória e o fim da era minoico-mecênica.

Em sua caleidoscópica abrangência temática, a Odisseia 
conta histórias de aventuras, de amor e de vingança e pode 
ser vista como um romance de formação (Bildungsroman) – 
de Telêmaco e do próprio Ulisses – ou como a celebração da 
vida doméstica. Estes e outros muitos temas presentes na obra 
despertaram ao longo dos séculos a preferência de leitores e 
comentaristas. Como contribuição, aqui são lembrados dois 
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episódios. O primeiro, recorrentemente citado, é o de Nausí-
caa, carregado de latente mas explosiva tensão erótica, que, 
espantosamente, se mantém pulsante através dos milênios e so-
brevive a qualquer tradução. O segundo episódio é o de Argo, 
injustamente esquecido, no qual Ulisses e seu cão moribundo 
protagonizam outra das páginas mais absolutamente imortais 
da arte literária ocidental.

Nausícaa

A Esquéria, país dos feácios, é – na quase sempre delirante 
geografia da Odisseia – a parte oeste da ilha de Corcira (atual 
Corfu). Alcínoo, rei da Esquéria, mora na cidade, em seu pa-
lácio. É noite. Nausícaa, sua filha, bela como uma deusa e já 
em idade núbil, dorme em seu quarto, enquanto junto à porta 
entreaberta velam duas escravas. Atena – a protetora de Ulis-
ses – entra sorrateira, na forma de uma amiga, e a faz sonhar: 
como pode ela, Nausícaa, ser tão negligente, não mantendo o 
enxoval limpo e organizado, apesar de já estar preparada para 
o casamento?

Quando acorda, ao chegar a aurora, Nausícaa lembra o so-
nho e pede ao pai que mande preparar o carro puxado por mulas. 
Amontoa nele seu enxoval e, acompanhada de várias escravas, 
vai ao lavadouro, que fica longe da cidade, na foz de um rio, 
junto ao mar. Lavados os tecidos e postos a corar sobre pedras 
limpas, Nausícaa e as escravas põem-se a jogar bola. De repente, 
de trás de alguns arbustos junto ao rio, sai um homem nu, co-
berto apenas pelas folhas de um ramo de árvore. As escravas fo-
gem, aos gritos, apavoradas. Apenas Nausícaa, firme, enfrenta o 
desconhecido – Ulisses, que há pouco chegara à praia, nadando.

Neste momento, que remete ao início do episódio, quan-
do Atena – a representação do destino – usa a ideia das núp-
cias próximas como estratégia para salvar seu protegido, o que 
até então fora uma inocente cena campestre se transmuta em  
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campo de batalha, na qual se entrechocam, em turbilhão, as 
emoções de dois estranhos protagonistas: a filha do rei, no ful-
gor de sua beleza juvenil, e um homem nu, um náufrago des-
grenhado e sujo, mal saído das águas.

Em Nausícaa adivinha-se o ardente pulsar do instinto, a 
fascinação pelo desconhecido, a curiosidade incontrolável, a 
consciência do poder e do dever. Esta vence, a tensão desapa-
rece e o inesperado acontece: a adolescente se transforma em 
mulher e assume o controle da situação! Em Ulisses nada é ne-
cessário adivinhar: ele é velho conhecido... desde Troia! Sabe- 
-se tudo sobre ele e ele de tudo sabe. Sabe que agora é refém, 
que caminha sobre frágil fio, que o próximo passo pode trazer 
a salvação. Ou a morte. Homero, não por simples casualidade, 
colocou neste episódio as duas comparações que, para mim, se 
elevam, tecnicamente, muito acima de todas as demais por ele 
criadas – inclusive as da Ilíada – porque atingem o nível sumo 
da funcionalidade estilística e retórica: a primeira, a do leão, 
pela força impactante do paradoxo; a segunda, a da palmeira, 
pela delicadeza paralisante da imagem.

Quando, despertado pelo alarido das jovens a brincar, Ulis-
ses decide sair do esconderijo, na voz do narrador onisciente 
surge a primeira:

Como o leão nutrido nas montanhas caminha, desafiando 
chuvas e ventos, confiado na sua força e, de olhos darde-
jantes, persegue bois, ovelhas ou corças silvestres, porque a 
fome o impele a acometer os rebanhos e a assaltar os currais 
– assim Ulisses era obrigado a ir para entre as donzelas de 
belas tranças, apesar de estar nu, pois a necessidade o cons-
trangia.

O paradoxo é absoluto. Mas como? O leão, o rei dos ani-
mais, teme jogar-se em meio a bois, ovelhas e gazelas? Ulis-
ses, o de muitos ardis, receia aparecer diante de um bando de 
meninas inofensivas? Sim – e este é o paradoxo desvelado pela 
inversão: o leão e Ulisses estão frágeis e não têm escolha. Eles 
são prisioneiros da fome e do destino.
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A segunda comparação surge quando, iniciado o movi-
mento de aproximação e ultrapassada a linha de não-retorno, 
Ulisses – à faute de mieux! – volta a ser Ulisses e – está no tex-
to! – com ardilosa bajulação assim fala a Nausícaa, de níveos 
braços:

Os meus olhos, na verdade, nunca viram ente mortal assim, 
homem ou mulher; por isso, olho-te com admiração. Beleza 
semelhante só vi em Delos, outrora, onde tinha ido acom-
panhado de um grande exército – foi um rebento novo de 
palmeira, que crescia junto ao altar de Apolo. Do mesmo 
modo que meu espírito ficou longo tempo maravilhado, ao 
ver o prodígio, pois nunca brotara na terra planta igual, as-
sim, donzela, eu te admiro, e me extasio diante de ti.

Nausícaa não resiste. E que mulher resistiria a esta telúrica 
e sublime metáfora vegetal? Com isto, rompida a fronteira do 
imponderável, a cena readquire equilíbrio. Mas Nausícaa, tor-
nada mulher em um átimo de eternidade, toma plena posse de 
si e, regrada e fria qual Nestor da lenda, assume impertérrita o 
controle da situação. E Ulisses, o de muitos ardis, obedece, dis-
ciplinado, à frágil donzela, elevada agora a símbolo de uma pe-
dagogia vitoriosa em uma sociedade civilizada e pacífica. Para 
o protegido de Atena, Ítaca – a salvação – começava a emergir 
à distância, no iluminado horizonte do possível.

Argo

Próximos ao palácio, Ulisses e Eumeu conversam:

Entrementes, um cão, que estava deitado, levantou a ca-
beça e as orelhas: era Argo, o cão que o paciente Ulisses 
tinha criado, sem dele tirar proveito algum, antes de ir para a 
sacra Ílion. Depois, correra, na companhia dos rapazes, atrás 
de cabras selvagens, de veados e de lebres. Agora, porém, na 
ausência de seu senhor, jazia abandonado, sobre o estrume de 
mulos e de bois, que se acumulava defronte o portal, até que 
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os servos de Ulisses o levassem, para adubar as terras. Ali, 
pois, estava deitado Argo, todo comido de piolhos. Como re-
conhecesse Ulisses, agitou a cauda e baixou as orelhas; mas 
já não tinha forças para se aproximar do seu senhor. Ulisses 
notou isto e, voltando a cabeça, enxugou uma lágrima, que 
passou despercebida a Eumeu, a quem se apressou a dizer:

– Parece-me esquisito, Eumeu, que este cão esteja dei-
tado no estrume. Ele é belo de corpo, mas não se pode saber 
se à beleza ajuntava a velocidade na carreira, ou se era um 
desses cães de mesa, de que cuidam os senhores só por luxo.

Tu, porqueiro, respondeste-lhe:
– Este cão pertencia a um homem que morreu longe 

de nós. Se tu o visses ainda ativo e belo, tal como Ulisses 
o deixou, ao partir para Troia, em breve admirarias a sua 
força e ligeireza. Caça que perseguisse nas profundezas da 
floresta não lhe escapava; tinha um faro apuradíssimo, para 
seguir-lhe o rasto. Mas agora está consumido pela doen-
ça. O senhor morreu, longe da pátria; e as mulheres, negli-
gentes, não se importam com ele. Os servos, por sua vez, 
não querem cumprir o seu dever quando não estão sob a 
vigilância dos patrões. Zeus, o deus longividente, tira aos 
homens metade do seu préstimo, apenas lhes sobrevém o 
dia da escravidão.

Depois de assim falar, entrou no palácio e dirigiu-se para 
a sala, para junto dos pretendentes. Neste momento, a morte 
negra apoderou-se de Argo, que tinha visto, há pouco, Ulis-
ses, passados vinte anos.

As técnicas e os temas que se sucedem e se entrelaçam nes-
ta página suprema da narrativa do Ocidente são tantos que for-
neceriam – a Auerbach, a Hauser ou a qualquer outro dos gran-
des eruditos europeus do século XX – matéria suficiente para 
longo e luminoso ensaio. Ou para todo um livro. Aqui citá-la é 
o que resta. E prestar contido tributo ao cão e à lágrima.

Ulisses já se encontrava há algum tempo em Ítaca, mas ainda 
incógnito. Depois de estudar cuidadosamente a situação, à distân-
cia, na casa do porqueiro Eumeu, onde se hospedara disfarçado 
de estrangeiro, vai com ele até o palácio, pela primeira vez desde 
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o retorno. Argo, o longevo cão, doente e abandonado, é o único 
a reconhecê-lo: abaixa as orelhas e abana a cauda. E morre. Não 
sem antes o narrador fazer Ulisses enxugar uma furtiva lágrima, 
perenizando o cão fiel como personagem e eternizando a abscôn-
dita lágrima como a primeira da arte ocidental a registrar

da vida a esvair-se a dor universal.14

Excurso

Ao final do prefácio à sua tradução da Odisseia – a melhor 
em língua portuguesa – diz o padre Dias Palmeira, comentando 
o caráter de Ulisses e seu bem-sucedido retorno a Ítaca:

Mas com a morte dos pretendentes Ulisses não ficou 
reintegrado de todo ao seu mundo. Só com seu reconheci-
mento pela esposa e por Laertes foi que ele conseguiu o que 
outrora o fazia suspirar e dizer:

Nada é mais doce do que a pátria e do que os pais, ain-
da que o exilado habite em um suntuoso palácio, longe da 
família, em terra estranha.

Canto IX

Esta total integração do herói na pátria e no remanso 
de seu lar foi o seu triunfo supremo, que, pelo engenho 
da sua inteligência e pela constância nas provações, lhe 
restituiu a antiga felicidade, mil vezes mais doce do que 
a imortalidade que lhe oferecia Calipso. E o poeta, que o 
acompanhou em todos os passos das suas viagens, soube 
traduzir na música dos seus versos o caráter humano da sua 
personalidade e conservar-lhe viva na alma, apesar das se-
duções de Circe e de Calipso, a fé nos ideais superiores que 

14 Dacanal, J. H. Última lira (inéditos).
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dão significado à vida – o sentimento da pátria e da família 
e a consciência da própria responsabilidade e da dignidade 
humana. Por esta razão e por sua beleza poética, a Odisseia 
mereceu a admiração dos séculos e os seus versos chegam 
até nós como uma mensagem de valores éticos que digni-
ficam o homem.

Sinceramente, não sei se como jesuíta – considerando os 
saques, as patranhas e a vida nada edificante da personagem –, 
eu subscreveria integralmente as palavras do grande helenis-
ta português... Bem, pensando melhor, talvez sim. Era 1957. 
Eu tinha 13/14 anos e cursava o 2º Ginasial no Seminário de 
Santo Ângelo, dos Missionários da Sagrada Família. Estáva-
mos traduzindo odes de Horácio. Creio que Ad Leuconoem. 
Ou talvez outra. Não importa. O fato é que, um tanto saliente 
e inoportuno, ousei comentar que o conteúdo da ode não era, 
digamos, muito católico... O mestre olhou-me, perplexo. Mas, 
depois de um longo instante de silêncio, recuperou-se, bateu 
violentamente na mesa com a mão espalmada e disse, quase 
gritando: – Sim, eles eram pagãos! Mas não interessa! Interessa 
que vocês aprendam latim!

Ah, a milenar e insuperável pedagogia greco-romana, 
herdada pela herdeira do Império dos Césares e hoje tragada 
irreversivelmente na voragem da sociedade tecnológica e da 
barbárie crescente! Mas, como dizia meu mestre, isto não in-
teressa! Interessa apenas que o padre Dias Palmeira também 
poderia afirmar: – Sim, Homero era pagão! O que não deve 
me impedir de reconhecer sua genialidade.


