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Sobre o livro 

O Tao Te Ching será, depois da Bíblia, o texto mais 
traduzido em todo o mundo. É uma afirmação que há 
muitos anos corre meio planeta. Porquê? O que levará 
qualquer simples, obtuso ou rebuscado cidadão da 
Terra a interessar-se pela obra de Lao Zi, a tentar 
caminhar por dentro dos oitentas e um capítulos do  
Tao Te Ching, em busca de todos os encantamentos   
e magias? Exactamente isso, o deslumbramento por 
dentro das palavras, a serenidade complexa, os con-
ceitos e imagens a fluir por entendimentos capazes de 
tudo abarcar, e que são sempre parcelares e limitados. 
Os capítulos do Tao Te Ching formam um todo, um 
desafio constante à inteligência e sensibilidade de cada 
um, uma proposta para caminharmos por vias nunca e 
sempre percorridas. Constituirão uma companhia sagaz 
e exaltante para nos desdobrarmos, nos perdermos e 
nos reencontrarmos, no inefável, antigo e eternamente 
novo da, três vezes milenar, sabedoria chinesa. 

 
Sobre o autor e o tradutor 

Lao Zi terá nascido nos começos do século VI a.C. na 
China. Filho de pais pobres, foi-lhe posto o nome de Li-     
-Peh-Yang. Contemporâneo de Confúcio, ter-se-á en-
contrado com este no ano 518 a.C. Pouco se sabe acerca 
dos seus primeiros anos salvo que foi zelador do Arquivo 
Real da cidade de Lo-Yang, cargo que exerceu durante 
muitos anos. Graças ao trabalho na Biblioteca Imperial 
pôde estudar muito e adquirir grandes conhecimentos. 
Logo que começou a emitir opiniões sobre filosofia e 
religião, conquistou o respeito e admiração de muita 
gente que começou a chamar-lhe Lao Tsé (Mestre Lao). 

António Graça de Abreu, historiador, tradutor e poeta 
português, viveu vários anos em Pequim e Xangai. Da 
China trouxe o gosto pela descoberta, a procura de 
entendimentos da civilização e cultura clássica do velho 
Império do Meio. Tradutor para português dos maiores 
poetas dos trinta séculos de poesia chinesa, homens 
como Li Bai (ou Li Po), Wang Wei, Bai Juyi e Han Shan, 
António Graça de Abreu traz-nos agora a sua tradução 
do Tao Te Ching, de Lao Zi, obra máxima do taoismo 
filosófico, avidamente lida, comentada e analisada ao 
longo de mais de vinte séculos. 

 

Destaques 

• Tradução directa do chinês de um mais importantes guias 

filosóficos da literatura oriental; 

• Inclui um excelente prefácio do tradutor, um especialista em 

literatura chinesa. 
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