
 
 

 

O MAR DE MONSTROS, Rick Riordan 

 

Segundo livro da série Percy Jackson e os Olimpianos 

explora lendas e mitos da Odisseia  

 

A série infantojuvenil Percy Jackson e os Olimpianos, do professor e escritor americano Rick 

Riordan, chega ao segundo livro, pela Intrínseca. O primeiro volume da saga - O ladrão de raios, 

lançado em novembro de 2008 - conquistou fãs adolescentes Brasil afora com as aventuras do filho 

do deus do mar, Poseidon. A história, que apresenta monstros e deuses da mitologia grega nos dias 

atuais, superou 15 mil exemplares vendidos e figurou nas listas de best-sellers.  

Em O Mar de Monstros, o autor faz várias referências a personagens mitológicos, como 

Tântalo, Hermes, Caríbdis, Squila, Circe, sereias e ciclopes, adaptando para o presente as histórias 

da Antiguidade. Como filho de um deus com uma mortal, Percy (como todos os heróis) recebe 

missões e é perseguido por monstros. Mas o único lugar em que se manteria a salvo, o 

Acampamento Meio-Sangue, onde os filhos dos deuses são treinados para se tornar heróis, está 

ameaçado, com sua barreira mágica de proteção inoperante, o que possibilita que sejam alvos dos 

piores monstros. 

Nesse volume, Tântalo, o espírito dos campos de punição, condenado à fome e à sede por 

toda a eternidade, é o diretor de atividades do Acampamento, que tem Dioniso, o deus do vinho, 

como diretor-geral (um castigo de Zeus, além da condenação a cem anos de abstemia). Diversas 

criaturas malignas atacam os campistas, como touros de Colchis e pássaros de Estinfália � estes, 

derrotados por Hércules em seus Doze Trabalhos.  

Mais uma vez, Percy lutará contra o tempo: Cronos, o terrível senhor titã aprisionado no 

Mundo Inferior, começa a se recompor, graças a Luke, ex-companheiro do Acampamento, o 

responsável pelo envenenamento da fronteira mágica e o filho traidor de Hermes (o deus dos 

mensageiros, dos viajantes, dos ladrões). 

Percy e sua amiga Annabeth Chase, filha da deusa Atena, precisam salvar o amigo sátiro 

Grover, capturado por um ciclope malvado, e buscar o Velocino de Ouro, único artefato capaz de 

recuperar o escudo mágico da Colina Meio-Sangue. E tudo isso no mesmo lugar: o Mar de 

Monstros, localizado nas coordenadas 30-31-75-12, o Triângulo das Bermudas. 

Além de Annabeth, Percy embarca nessa aventura com a descoberta de um novo parente: o 

ciclope, Tyson, amigo da escola, é seu meio-irmão, filho de Poseidon com espíritos da natureza � 

como quase todos os seres da espécie. O pequeno herói, então, aprende mais uma lição: ser filho 

do deus do mar pode não ser exatamente uma honra, afinal. 

Como o primeiro volume da série Percy Jackson e os Olimpianos, O Mar de Monstros é uma 

aventura repleta de alusões à mitologia grega. No livro, Rick Riordan faz brincadeiras interessantes 

com lendas como as dos monstros Caríbdis e Squila, guardiãs do Triângulo das Bermudas, que 

ameaçam as embarcações com um gigantesco redemoinho (Caríbdis) ou devorando suas 

tripulações (Squila).  

A bela feiticeira Circe aparece na obra de Riordan como dona de uma ilha/spa C.C., em que 

mantém prisioneira, há 300 anos, uma tripulação de piratas transfigurada em porquinhos da índia. 

Ela chega a seduzir Percy para que ele tome um chá e se transforme no que �ele realmente é� � e 

ele, então, vira um porquinho, também. Só é salvo quando ingere �vitaminas� que o deus Hermes 

lhe dera. Nas lendas, Circe é citada por Homero, Hesíodo, Ovídio e Plutarco. Na Odisseia, Ulisses e 

seus homens encontraram a feiticeira, que só não conseguiu transformar o herói em animal porque 

o mesmo Hermes lhe dera uma erva que o protegeria. 
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RICK RIORDAN nasceu em 1964, em San Antonio, no Texas, onde mora com a mulher e dois filhos. 

Durante quinze anos ensinou inglês e história em escolas públicas e particulares de São Francisco. 

Além da série Percy Jackson e os olimpianos, publicou a premiada série de mistério para adultos 

Tres Navarre. 

 

 

Best-seller do jornal The New York Times 

 

�Em uma façanha digna de seus heróis, Riordan tramou uma sequência ainda mais atraente que O 

ladrão de raios.�  

Publishers Weekly 

 

�Essa mistura inteligente de mitologia grega com personagens adolescentes contemporâneos, em 

uma aventura repleta de ação, trará ainda mais leitores para a série de Rick Riordan.� 

Booklist 

 

�Essa excelente continuação da série deve conquistar uma nova legião de fãs.� 

Revista Child 

 

�Uma aventura segue-se a outra com um ritmo veloz, e mesmo os leitores que têm apenas 

conhecimento superficial da Odisseia vão se divertir com essa nova abordagem de conhecidas 

histórias da Grécia Antiga.� 

School Library Journal 

 

�Os livros de Riordan estão se tornando uma importante série de fantasia para aqueles que gostam 

de ação, ritmo rápido e humor.� 

VOYA (Voyce of Youth Advocates) 

 

 

 Premiações nos Estados Unidos 

 

 

 

Melhor Livro Infantil da Barnes&Noble  

Melhor Sequência de Livro de Fantasia da Kirkus Reviews 

Livro do Ano da revista Child 

Indicação do Ano da Cooperative Children�s Book Center 

Prêmio de ficção da VOYA (Voice of Youth Advocates) 

 para leitores do ensino fundamental 

Melhor Livro Juvenil da YALSA �  

Young Adult Library Services Association 
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