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A Odisseia é um dos principais épicos da Grécia Antiga, atribuído a 
Homero. É, de certa forma, uma sequência de outra grande narrativa: a 
Ilíada, que retrata os últimos dias da Guerra de Troia. 

Na Odisseia, temos relatado o regresso do protagonista, um dos heróis 
desta guerra, chamado Ulisses. Trata-se de uma história que mostra como 
Ulisses tanto perambulou, depois de ter participado das batalhas de Troia. 

Ele viveu muitas aventuras, conheceu lugares e personagens fantásticos e 
lutou contra monstros até conseguir regressar a sua casa, em Ítaca. 

Ao todo, Ulisses levou dez anos para chegar à sua terra natal depois do 
final da Guerra de Troia, que também havia durado dez anos.

Neste livro, Ruth Rocha — respeitando o espírito da narrativa original — reconta 

um dos mais emocionantes clássicos da literatura Universal.

Odisseia
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Este material fornece orientações gerais para aulas de 
outros componentes ou áreas do conhecimento para a uti-
lização de temas e conteúdos presentes na obra, visando 
à abordagem interdisciplinar, que enriquece o trabalho e a 
compreensão dos conceitos discutidos:

Atividades de História

1. Peça aos alunos que, se possível, pesquisem imagens 
e informações sobre a Grécia atual para apresentar aos 
colegas. É importante que eles verifiquem que a religio-
sidade e a mitologia eram de extrema importância para 
os gregos antigos e que existem ainda muitas ruínas de 
templos destinados a diferentes deuses.

2. Até meados do século XIX, acreditava-se que a Guerra 
de Troia não passasse de ficção. No entanto, em 1871, 
um grupo de arqueólogos descobriu, em uma colina da 
Turquia, restos superpostos de nove cidades. Um desses 
restos pertenceria a uma comunidade fortificada destruí-
da por volta de 1250 a.C. Alguns especialistas acreditam 
que essas ruínas provam que a cidade de Troia realmente 
existiu e a guerra que a destruiu também.

Atividades de Geografia

1. Seria também interessante que eles soubessem sobre a 
situação política e econômica da Grécia. Não é neces-
sário se aprofundar muito no assunto, mas é importante 
que os alunos, mesmo os mais jovens, saibam onde fica 
esse país, como é sua cultura hoje, sua política e sua 

economia, já que, em 2015, esteve presente nos jornais e 
noticiários brasileiros em razão da crise econômica pela 
qual passou. 

2. Faça a leitura do mapa presente nas páginas 6 e 7. Chame a 
atenção para os reinos gregos à esquerda: Esparta, Atenas, 
Ítaca, Pilo e o Monte Olimpo; e a cidade de Troia à direita. 
Destaque a distância entre Ítaca e Troia; peça que imaginem 
que caminho Odisseu (Ulisses) poderia fazer para chegar 
em casa e quanto tempo, aproximadamente, ele levaria para 
fazer isso, usando barcos à vela e remadores. Peça que ob-
servem a escala no canto inferior esquerdo da página e cal-
culem quantos quilômetros Odisseu deveria percorrer com 
seus barcos (em torno de 2.000 km). Se possível, peça que 
acessem o Google Maps ou similar e investiguem como se-
ria uma viagem hoje de Ítaca, na Grécia, à Turquia (onde fi-
cava a cidade de Troia) e pensem como esses trajetos eram 
impossíveis à época da história do livro. 

Atividade de Filosofia
Comente com os estudantes que os acontecimentos 

narrados na Odisseia obedecem à visão de mundo orientada 
pelo mito, que antecedeu o aparecimento da filosofia, com a 
novidade do pensamento racional. Explique que, no entanto, 
não se tratou de uma ruptura. Mesmo depois que a filosofia 
passou a predominar no pensamento grego, a visão mítica 
ainda manteve sua influência. 

Se possível, pesquise na biblioteca da sua escola ou 
da sua cidade outros livros que tratem obras clássicas da 
literatura universal.

Abordagem interdisciplinar em sala de aula




