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A Odisseia é um poema épico da literatura clássica grega, possivelmente do século 

VII a.C., cuja autoria é atribuída a Homero, embora data e autor sejam discutidos por 
estudiosos. Possui grande importância no cenário da literatura ocidental, tento 
influenciado obras posteriores, inclusive quanto à técnica utilizada na narração (in 
media res, ou seja, começando pelo meio e utilizando flashbacks). Seu título remete ao 
nome do protagonista, Odisseu (nome grego de Ulisses, na tradução latina). Narra as 
aventuras do herói na longa viagem de regresso à sua terra, Ítaca, após os dez anos da 
guerra contra Troia. 

Odisseu, por vingança do deus dos mares, Poseidon, foi condenado a vagar, sem 
poder voltar para casa. Levou dez anos para retornar ao seu reino, à sua mulher, 
Penélope, e ao filho Telêmaco, que tinha poucos meses quando saiu para a guerra. 
Durante as aventuras do marido, Penélope precisou usar artifícios para evitar um novo 
casamento com um dos muitos pretendentes ao trono. Quanto a Telêmaco, este já 
adulto, no início da obra, sai em busca do seu pai desaparecido. 

O poema é dividido em três partes e vinte e quatro cantos: (a) sobre a busca de 
Telêmaco (cantos I a IV); (b) sobre as aventuras de Odisseu (cantos V a XII) e (c) sobre o 
regresso do herói, sua vingança e recuperação do reino (cantos XIII a XXIV). Ao longo da 
história, se mesclam acontecimentos e personagens humanos e 
míticos/divinos/fantásticos. Em todos os eventos, destaca-se a astúcia do protagonista 
no enfrentamento dos obstáculos. 
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