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________________________ 
1 Éolo. Na Odisseia, Éolo morava numa ilha flutuante, cercada por muralhas de bronze 
inquebrável; ele tinha seis filhos e seis filhas, e cada filho era casado com uma filha. 
Odisseu se encontrou com Éolo em suas viagens. É digno de nota que o nome da ilha era 
Eólia. 

 

Resenha crítica do filme A Odisseia em referência ao livro produzido por 

Homero 

 

O filme “A Odisseia” publicado pelo diretor Andrey Konchalovsky nos 

Estados Unidos, produzido em 1997, baseado em uma história da mitologia 

grega de autoria de Homero, um dos maiores contadores de histórias na Grécia 

ao qual se atribui o título de autor dos poemas épicos mais famosos a 

Ilíada e Odisseia. 

 Esse filme que conta a história das aventuras de Odisseu (em latim 

Ulisses), rei de Ítaca, em seu retorno para casa após a guerra de Troia no 

formato de narrativa épica, casado com Penélope, com quem teve um filho 

chamado Telêmaco, foi apaixonado por sua cunhada Helena, esposa de 

Menelau, idealizador do “Cavalo de Tróia” foi responsável pela entrada do 

exército grego, garantindo o sucesso da batalha. E sendo a “A Odisseia” a 

continuação da Ilíada, e basicamente ambas se referem a um gênero literário 

épico, essa poesia da Odisseia apresenta Ulisses como a uma pessoa mortal e 

do outro lado criaturas mitológicas, deuses imortais e outros inimigos 

poderosos. 

Observa-se ainda nessa mídia discutida a retratação fiel à concepção 

que os gregos tinham de seus deuses na Antiguidade. Ademais é notório 

ressaltar a simplicidade do diretor de expor de forma tão íntegra a realidade 

cultural grega por até mesmo deixar explícito nomes de deuses importantes 

dessa mitologia como Poseidon (Deus do mar, dos terremotos, das 

tempestades e dos cavalos), Éolo1 (guardião dos ventos). E de acordo Grimal 

(1989) em sua obra dar-se o nome de mitologia grega ao conjunto de relatos 

maravilhosos e de lendas de todo tipo; é claramente identificável a valorização 

desse significado tão cultural e riquíssimo do mundo ocidental. 

 O clássico “A Odisseia” de Homero é um importante elemento narrativo 

que imprime sentimentos coletivos com cenas históricas bem compreendidas, e 

segundo afirma D'Onofrio (D’ONOFRIO, 1990), o fato de Ulisses ter comido o 

doce fruto de lótus, comporta a ele o risco de perder a memória, nesse viés é 

importante ressaltar no pensamento de Calvino que “não se pode esquecer que 

a viagem de Ulisses não é de jeito nenhum uma viagem de ida, mas de 

retorno”. Calvino (CALVINO, 1983/2011) lembra: a todo instante, atenta-se 

contra seu corpo, sua força, sua integridade, mas, sobretudo, contra sua 

memória.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Odisseu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Il%C3%ADada


                                                                  
 

Com o convite dos lotófagos, com os elixires de Circe, com o canto das 

sereias, Odisseu é tentado a esquecer. Através dessa  argumentação do autor 

pode-se perceber o grau da mitologia exposta na mídia, pois é mencionado o 

canto das sereias, e na narração de Homero, a feiticeira Circe descreve as 

sereias sentadas e rodeadas por montes de ossos de homens putrefatos, 

ademais na tradição clássica, as sereias são descritas como ameaçadoras e 

vorazes, é implícito que todos esses pormenores foram desenhados 

cinematograficamente no filme que está sendo abordado por meio da obra de 

Homero. 

 

              Dentre tais episódios, pode-se citar a situação em que Odisseu e seus 

homens, acuados por um gigante, convencem-no a dormir e, depois disso feito, 

cegam-lhe e fogem; a ajuda que o herói recebe de Éolo, rei dos ventos, que é 

frustrada pela precipitação de um dos soldados, que abre a bolsa de ventos 

antes da hora prevista, afastando-os ainda mais de Ítaca; a ida de Odisseu ao 

inferno, onde é ajudado por Tirésias, o adivinho; entre outros. Esses 

acontecimentos são todos muito bem retratados, utilizando-se de efeitos 

especiais (que embora hoje pareçam ultrapassados, eram os melhores 

possíveis à época de produção do filme), caracterização fiel do figurino e 

diálogos bem escritos. No entanto o diretor do filme poderia ter usado mais 

recursos disponíveis na época, por exemplo, luz no cenário, para realçar cenas 

importantes do dialogo, e no que se refere ao som do filme, o áudio de muitos 

personagens deixou muito a desejar, é tanto que nem sequer o filme foi 

indicado para um óscar ou ao premio em sí.  

 Todo enredo apresenta um ponto crucial de uma determinada obra, no 

filme A Odisseia, a cena em que Odisseu regressa à casa de Euricléia sua 

antiga ama, é a parte literalmente em que o diretor deixa claro o clímax da 

história de Homero, que foi justamente quando Euricléia o reconhece pela 

cicatriz na coxa, e muitas obras como a de Erich Auerbach (AUERBACH, 1892-

1957) realçam esse tema, com esse precedente as poesias homéricas tinha 

essa particularidade de causar tensão, e nessa linha de raciocínio o autor em 

questão explica que o processo homérico é um elemento de dar impressão de 

suspense ao leitor.  

 É importante ser ressaltado que o filme em questão mostra de maneira 

breve a guerra de troia e sua conclusão. O famoso “Cavalo de Troia” 

responsável por dar a vitória ao povo de Ítaca, assim como a morte de Aquiles, 

o melhor dos soldados de Odisseu, são apresentados no filme. Porém, esses 

episódios são retratados de maneira muito breve e superficial, o que 

empobrece cenas que poderiam trazer um conteúdo histórico e cultural muito 

rico à obra, que em questão é muito importante para o seu entendimento.



                                                                  
 

 

Portanto com base na descrição acima se pode concluir que o filme em 

indicação é ideal para historiadores, literários e amantes da cultura ocidental. 

Mesmo com algumas deficiências no que se diz respeito ao cenário, 

iluminação, e pouco reconhecimento da indústria cinematográfica, pode-se 

através dele perceber a cultura local, costumes existente naquela época, em 

suma os argumentos críticos acima visam de maneira perspicaz, elucidar o 

diretor para futuras gravações para melhor experiência com os leitores, além 

disso, que seja possível às pessoas que assistiram o mesmo a compreender 

de maneira fiel o que obra de Homero que passar para os leitores. 

Alcides Wenner Ferreira Bastos Aluno do Curso de Letra da Universidade 

Estadual Do Maranhão (UEMA) 
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