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Sobre o livro 

Pelo muito sofrimento que nos impõe, e também pela 

imensa alegria que nos dá, Terra dos Homens é como 

que uma purificação de toda a nossa maneira de sentir – 

e tão desenhada de solidariedade que até um beduíno 

(qual um Principezinho), afastado milénios das nossas 

máquinas voadoras, nos dá da sua água, nos toca o 

ombro – e tão naturalmente nos salva como natural é o 

deserto.  

Neste como noutros romances autobiográficos que têm 

por tema a aviação, Saint-Exupéry será eternamente 

aquele escritor que, de avião ao longo do globo, aterrará 

sempre em nós a fim de nos lembrar (palavras derra-

deiras deste seu romance) que “só o Espírito, quando 

sopra sobre a argila, pode criar o Homem.” 

 

Sobre o autor 

Antoine de Saint-Exupéry nasceu a 19 de Junho de 1900 

em Lyon, França. Após ter sido reprovado no curso de 

admissão à Escola Naval, cumpriu, em 1921, o serviço 

militar na Força Aérea, ingressando posteriormente na 

Société des Lignes Latécoère. Nessa companhia tornou-

-se piloto de um avião-correio, assegurando o percurso 

Toulouse–Casablanca, tendo sido nomeado mais tarde 

chefe de escala no Cabo Juby (Sara Ocidental). Piloto de 

reconhecimento durante a campanha de 1940, seguiu 

para os Estados Unidos aquando da assinatura do 

Armistício. Em 1943, deu o seu apoio às tropas aliadas 

no Norte de África, retomando o serviço na aviação 

militar. Em 31 de Julho de 1944 tem lugar o seu trágico 

desaparecimento quando se desloca em direcção a 

Grenoble. A sua obra literária reflecte dois aspectos: o 

testemunho inegável das qualidades do homem de 

acção e o seu multifacetado talento como romancista. 

Entre as suas obras devemos destacar, para além da 

que ora se reedita, Cidadela, O Correio do Sul, Piloto de 

Guerra, e, claro, aquela que maior prestígio e popula-

ridade lhe grangeou em todo o mundo: O Principezinho. 

 
Destaques 

Um dos mais belos romances de Saint-Exupéry, vencedor do 

Grande Prémio de Ficção da Academia Francesa e do National 

Book Award dos E.U.A. 
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