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MANUAL DO PROFESSOR 

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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PROPOSTAS DE ATIVIDADES 
Este material fornece orientações para aulas que pre-

parem os estudantes antes da leitura da obra, durante o 
processo de leitura, assim como para a retomada e a pro-
blematização do conteúdo.

Pré-leitura
Ao ler, mobilizamos nossas experiências para compre-

ender o texto e apreciar os recursos estilísticos utilizados 
pelo autor. Folheando o livro, numa rápida leitura preliminar, 
podemos antecipar muito a respeito do desenvolvimento da 
história. As atividades propostas favorecem a ativação dos 
conhecimentos prévios necessários à compreensão do texto: 
• Explicitação dos conhecimentos prévios necessários 

para que os alunos compreendam o texto. 
• Antecipação de conteúdos do texto a partir da observa-

ção de indicadores como título (orientar a leitura de títu-
los e subtítulos) e ilustração (folhear o livro para identifi-
car a localização, os personagens, o conflito). 

• Explicitação dos conteúdos que esperam encontrar na 
obra levando em conta os aspectos observados (estimu-
lar os alunos a compartilhar o que forem observando).

1. Informe os estudantes, inicialmente, que a escritora Ruth 
Rocha, em sua adaptação, dividiu a história em três par-
tes, cada parte correspondendo a um dos planos narra-
tivos apresentados na obra original: Parte I, que corres-
ponde aos cantos I a IV; Parte II, que corresponde aos 
cantos V ao XIII, em que são narrados os problemas de 
Odisseu (Ulisses) em sua viagem de volta; Parte III, que 
corresponde aos cantos XIV a XXVI, em que Odisseu vol-
ta para casa, encontra-se com o filho e reassume o trono 
de Ítaca. Explique que a adaptação da obra é dividida em 
24 capítulos, distribuídos pelas três partes, e que cada 
capítulo corresponde a um canto da obra original.

2. O livro pode ser lido por esse público de forma livre e por 
prazer. Entretanto, a história oferece uma grande opor-
tunidade para se introduzir as características de uma 
epopeia, tão importante para o desenvolvimento dos gê-
neros narrativos.

3. É importante que você tenha como diretriz de trabalho 
o conceito de “leitura compartilhada”. Segundo Isabel 
Solé1, a leitura compartilhada é aquela na qual o profes-

1  SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
p. 118-119.

sor ou um aluno assume a responsabilidade de organizar 
a tarefa de leitura e de envolver os outros. Na atividade 
de leitura compartilhada, quatro estratégias responsá-
veis pela compreensão durante a leitura podem ser in-
centivadas: 
• Formular previsões sobre o texto a ser lido.
• Formular perguntas sobre o que foi lido.
• Esclarecer possíveis dúvidas sobre o texto.
• Resumir as ideias do texto. 
Essas estratégias, segundo Solé, não podem ser ensinadas 
à margem da atividade de leitura, mas no que ela denomina 
tarefas de leitura compartilhada, como no exemplo:

“O professor e os alunos devem ler um texto, ou 
um trecho de um texto, em silêncio (embora tam-
bém possa haver leitura em voz alta). Depois da 
leitura, o professor conduz os alunos através das 
quatro estratégias básicas. Primeiro se encarre-
ga de fazer um resumo do que foi lido para o gru-
po e solicita sua concordância. Depois pode pedir 
explicações ou esclarecimentos sobre determina-
das dúvidas do texto. Mais tarde formula uma ou 
algumas perguntas às crianças, cuja resposta tor-
na a leitura necessária. Depois dessa atividade, 
estabelece previsões sobre o que ainda não foi 
lido, reiniciando-se deste modo o ciclo (ler, resu-
mir, solicitar esclarecimentos, prever) [...]”2

4. Informe aos alunos que eles vão ler a obra Odisseia, adap-
tada por Ruth Rocha. Pergunte se conhecem a autora, se 
sabem sobre o assunto do livro. Indague se já ouviram 
falar sobre a Guerra de Troia ou sobre as expressões “pre-
sente de grego”, “calcanhar de Aquiles”; “solução para 
agradar gregos e troianos” e se sabem a origem delas.

5. Explique que a autoria da obra é “atribuída” ao poeta Ho-
mero, pois não se sabe ao certo se ele teria existido, se 
é mesmo o autor ou se se trata de uma obra coletiva, 
escrita por vários autores. Apresente as informações so-
bre Homero presentes neste encarte ou ao final do livro.

6. Analise com os alunos a capa do livro com as ilustrações 
de Eduardo Rocha. Convide-os a observar os elementos 
que compõem a montagem das imagens. Como se arti-
culam ao título? O que as imagens sugerem a respeito 
da narrativa?

7. Explique aos alunos que o livro é uma adaptação de uma 
epopeia. Você pode utilizar as informações deste encar-
te para informar a eles sobre o que é uma epopeia. 

2  Idem, ibidem.

Orientações para a aula
(Atividades pré-leitura, durante a leitura e pós-leitura)
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8. Peça aos alunos que abram o livro nas páginas do sumá-
rio e o leia com eles. Explique a divisão do livro em partes 
e reitere que cada capítulo equivale a um dos cantos do 
texto original e que a escritora Ruth Rocha foi fiel a essa 
organização. 

9. Explique aos alunos que o texto que aparece na parte de 
trás do livro é chamado de “texto de quarta capa”. A par-
tir das informações contidas no texto da quarta capa do 
livro, estimule os estudantes a criar hipóteses a respeito 
do desenrolar da narrativa.

10. No decorrer da leitura, haverá muitas palavras em ne-
grito, cujo significado aparece no glossário. Oriente os 
alunos a fazerem primeiro a leitura dos capítulos e só de-
pois olharem o significado dessas palavras. O contexto é 
suficiente para a compreensão do texto. O glossário tem 
a função de acrescentar informações.

11. Leia a seção Para saber mais no final do livro para mais 
informações que podem auxiliar o trabalho com a obra.

Durante a leitura
São apresentados alguns objetivos orientadores para a 

leitura, focalizando aspectos que auxiliem a construção dos 
significados do texto pelo leitor: 
• Leitura global do texto.
• Caracterização da estrutura do texto.
• Identificação das articulações temporais e lógicas res-

ponsáveis pela coesão textual.

1. Leia com os estudantes a Introdução. Nessas páginas, 
os acontecimentos da Odisseia são contextualizados, 
isto é, são apresentados os eventos que levaram à Guer-
ra de Troia e à viagem de dez anos de retorno de Odisseu 
ao lar.

2. Leia o título da primeira parte e inicie a leitura comparti-
lhada do Capítulo 1 com os alunos. Peça a eles que ob-
servem a ilustração no início do capítulo e que tentem 
imaginar o que acontece na cena, quem poderiam ser es-
sas personagens, pelas roupas, adereços etc. Leia com 
eles as páginas 18 e 19. Antes de continuar, converse 
sobre suas impressões a respeito dos gregos e sua for-
ma de agir. Fale sobre uma das principais características 
da epopeia – a interferência dos deuses no destino dos 
mortais. Nesse caso, Ulisses (Odisseu) não consegue 
voltar para casa por obra de Poseidon e da ninfa Calipso.

3. Continue a leitura e chame a atenção dos alunos para o 
fato de Palas Atena se transformar em um rei mortal para 

visitar Telêmaco, a forma como Telêmaco percebe, pelas 
atitudes do rei, que ele é, na verdade, uma deusa. Mostre 
como a deusa também inspira Telêmaco a ser enérgico 
com os pretendentes de sua mãe.

4. Ao final do capítulo, volte à ilustração da abertura e peça 
aos alunos que a analisem novamente. Eles vão perceber 
que se trata de uma cena no Olimpo. O deus ao centro, 
servido pelo jovem nu, é Zeus. À sua esquerda, vemos 
Palas Atena, reconhecida por seu elmo e sua lança; pro-
vavelmente Hermes, com suas sandálias aladas. À sua 
direita, provavelmente Hera; por fim, Afrodite, que traz 
uma pomba, ave consagrada a ela, na mão esquerda. A 
cena ilustra a reunião dos deuses no Olimpo. Oriente os 
alunos a sempre analisarem as belas ilustrações de Edu-
ardo Rocha.

5. Leia, também, o Capítulo 2, utilizando as mesmas estra-
tégias sugeridas para o Capítulo 1. Essa leitura tem por 
objetivo fazer com que os alunos se apropriem da lingua-
gem utilizada por Ruth Rocha e que compreendam que 
todos os capítulos apresentarão estrutura semelhante. 

6. Chame a atenção para as formas por meio das quais os 
deuses se comunicam com os mortais. Alguns exem-
plos: no Capítulo 1, quando a deusa levanta voo, mesmo 
ela estando na forma de um mortal, Telêmaco compreen-
de que recebeu uma deusa em sua casa. No Capítulo 2, o 
jovem faz uma prece, e Palas Atena surge em sua presen-
ça como Mentor, amigo de Ulisses. Mais à frente; no Ca-
pítulo 5, a deusa Leocótea toma a forma de uma gaivota 
e fala com Ulisses; no capítulo 6, Palas Atena manda um 
sonho para Nausicaa, para ajudar Ulisses; no Capítulo 
13, Palas Atena se transforma em uma bela mulher e dá 
a Ulisses o aspecto de um mendigo, para que ele entre 
incógnito em sua cidade e em seu palácio.

7. Oriente os alunos a prosseguir com a leitura em casa. 
Seria conveniente marcar uma data para a discussão da 
parte que leram. Sugerimos que eles leiam até o Capítulo 
8, final da primeira parte. Em classe, discuta as impres-
sões dos alunos sobre o que leram, as dificuldades e as 
dúvidas que tiveram. Se julgar pertinente, faça a leitura 
compartilhada de mais um ou dois capítulos. 

8. Os gregos acreditavam em bons presságios, em sonhos, em 
oráculos, sinais da natureza e adivinhos. No segundo capí-
tulo, quando Telêmaco fala em assembleia aos pretenden-
tes, ele observa duas águias voando juntas e se dilacerando 
e interpreta como um aviso de Zeus, já que a águia é a ave 
consagrada a esse deus. Chame a atenção para esse fato. 
Durante o livro, em vários momentos, sonhos, visões e bons 
e maus presságios selarão o destino das personagens.
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9. Solicite aos alunos que observem a ilustração da página 
29, que retrata o momento em que os guerreiros gregos 
se preparam para entregar o cavalo de madeira para os 
troianos – o famoso “Cavalo de Troia”. Pergunte a eles 
se já ouviram algo sobre o assunto, se conhecem essa 
expressão. Faça uma exploração da imagem por meio 
de perguntas do tipo: Como esses guerreiros estão ves-
tidos? Quais são suas armas? Como se protegem? O que 
mais percebem na ilustração? O que essa ilustração infor-
ma sobre a história que será lida?

10. Peça que leiam a segunda parte da obra e promova uma 
nova discussão sobre o livro. Só então peça que leiam a 
última parte.

Pós-leitura
Propõe-se uma série de atividades para permitir uma 

melhor compreensão da obra, aprofundar o estudo e a refle-
xão a respeito de conteúdos das diversas áreas do conheci-
mento, bem como debater temas que permitam a inserção 
do aluno nas questões contemporâneas:
• Compreensão global do texto a partir da reprodução oral 

ou escrita do texto lido ou de respostas a questões formu-
ladas pelo professor em situação de leitura compartilhada.

• Apreciação dos recursos expressivos mobilizados na obra.
• Identificação dos pontos de vista sustentados pelo autor.
• Explicitação das opiniões pessoais diante de questões 

polêmicas.

1. Leia com os alunos o texto sobre Homero no final do livro 
e complemente com algumas das informações apresen-
tadas no Material de apoio a professor: contextualização 
da obra.

2. Discuta com os alunos as características da epopeia. Des-
taque que o livro apresenta muitos episódios em que o 
herói precisa demonstrar bravura, enfrentar seus inimigos, 
sendo ajudado ou atrapalhado por um deus. Analise a es-
trutura narrativa de um dos capítulos. Veja o exemplo de 
trabalho com o Capítulo 5:

Situação inicial: 
• Reunião dos deuses, recado à ninfa Calipso, constru-

ção da jangada e partida de Ulisses num mar calmo.
Desequilíbrio: 
• Poseidon volta da África, chama as nuvens e os ven-

tos, agita o mar e provoca uma enorme tempestade.
Clímax:
• Ulisses é jogado de um lado para o outro, a jangada 

começa a se despedaçar. 
Resolução:
• A deusa Leocótea transforma-se em gaivota e salva 

Ulisses. 
Desfecho e retorno à situação de estabilidade:
• Ulisses se salva e consegue nadar até a foz de um rio e 

repousa num lugar protegido, coberto por folhas. 

3. Os alunos poderiam analisar, pelas atitudes de Ulisses em 
suas aventuras, que características o transformam em 
um astuto e grande herói guerreiro. Há vários momentos,  
em diferentes capítulos, que podem dar elementos para 
eles construírem um pequeno texto discorrendo sobre isso. 
Astúcia: por exemplo, quando Ulisses engana o Ciclope,  
quando arquiteta o plano com o Cavalo de Troia, quando 
engana Circe; coragem: quando enfrenta os pretendentes 
armado com o arco, ao lado do filho e de dois servos etc.

4. No início do Capítulo 8, Ulisses é qualificado como sa-
queador de cidades, já explicado no Glossário. Amplie 
essa explicação informando que, nessa época, os países 
conquistados eram saqueados, os homens mortos e as 
mulheres transformadas em escravas. Os vencedores 
tinham o direito de ficar com todas as riquezas dos der-
rotados. Essa era uma prática não somente dos gregos, 
mas de muitos povos guerreiros antigos.

5. Chame a atenção dos alunos para as construções com 
epítetos ou apostos. Ainda que não tenham estudado 
esse conteúdo gramatical, eles podem perceber que os 
nomes são seguidos de alguma característica física, psi-
cológica, posição social, filiação, poder divino etc., sem-
pre entre vírgulas, como “Zeus, amontoador de nuvens 
[...]”; “Poseidon, deus das águas [...]”; “Calipso, a ninfa 
de belas tranças [...]”.




