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“Uma viagem vertiginosa e encantadora pela obra de Homero, da 
Antigüidade aos dias atuais. ... Uma leitura altamente estimulante.” 

Mary Beard, The Times
 
Ninguém sabe com certeza se existiu um homem chamado Homero, mas 
há pouca dúvida de que os poemas épicos cuja autoria lhe é atribuída 
formam os pilares da literatura ocidental. A Ilíada e a Odisséia, com seus 
fabulosos relatos da Guerra de Tróia e da atribulada volta de Ulisses 
para casa, fornecem temas que se tornaram universais em nossa 
civilização, atualizados em diferentes momentos e em inúmeras obras. 
Escrito para o público não especializado, Alberto Manguel nos apresenta 
aqui a trajetória dos dois poemas homéricos por mais de dois milênios. 
Manguel retraça a linhagem dos dois poemas, comentando como foram 
traduzidos, interpretados, adaptados e elogiados ao longo do tempo.  

Ilíada e Odisséia de Homero faz parte da coleção Livros que Mudaram o 
Mundo, reunindo biografias de títulos que modificaram sua época e, até 
hoje, marcam nossa forma de pensar. Desta coleção, a Zahar já publicou 
“A Origem das Espécies” de Darwin, “Os Direitos do Homem” de Thomas 
Paine, “O Capital” de Marx, “A República” de Platão, “Sobre a Guerra” de 
Clausewitz e A Bíblia.  

“Nada sabemos sobre Homero. Acontece o contrário com suas obras. 
Num sentido muito real, a Ilíada e a Odisséia nos são familiares antes de 
abrirmos suas primeiras páginas. Antes mesmo de começarmos a 
acompanhar as mudanças de humor de Aquiles ou admirar a esperteza e 
a coragem de Ulisses, aprendemos a presumir que, em algum lugar 
nessas histórias de guerra no tempo e de viagem no espaço, nos será 
contada a experiência de toda a luta e de toda travessia humanas.” 

Alberto Manguel 

Sobre o autor: ALBERTO MANGUEL nasceu em Buenos Aires, em 1948, e 
radicou-se no Canadá. É escritor, tradutor e antologista conhecido 
internacionalmente, com diversos livros publicados. 

  
 
 
 

 


