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*Beatriz Tavares de Souza é mestre em Linguística Aplicada e pós-graduada em Língua Portuguesa pela PUC-SP. 
Tem licenciatura plena em Língua Portuguesa e é bacharel em Língua Espanhola, também pela PUC-SP.

Apresentação
O Pequeno Príncipe é um clássico da literatura universal, que toca e emociona leitores de todas as faixas etárias. 
Ao atravessar o deserto do Saara, um avião sofre uma pane, obrigando o piloto a pousar para fazer reparos; 
então, surpreendentemente, surge o pequeno príncipe – um príncipe que percorreu vários planetas em busca 
de respostas sobre a vida. A pergunta que se pode fazer é: seria ele um príncipe de outro planeta ou será um 
príncipe de outro universo humano? É esse enigma que perpassa a história de Saint-Exupéry.

Justificativa
A obra aborda sentimentos cotidianos, como a amizade, questões sociais, comportamento humano e 
valores morais. Mostra a curiosidade e descobertas de um indivíduo que indaga sobre a própria essência da 
vida o seu lado existencial. 

Projeto pedagógico 
Como reconhecer as nossas virtudes e nossos defeitos e o que fazer para mantê-los ou os corrigir, além de 
realizar os nossos desejos. 

Áreas de conhecimento
Língua Portuguesa, Literatura, Artes, Ciências, História, Geografia, Psicologia, Filosofia.

Temas secundários
Identidade, liberdade, amor, amizade, fidelidade, responsabilidade.

Temas transversais
Ética, Pluralidade Cultural, Trabalho, Meio Ambiente.

Indicação
Indicado para alunos a partir do 6º ano do Ensino Fundamental.

O Pequeno Príncipe
Autor e Ilustrador: Antoine de Saint-Exupéry
Elaboração do Projeto: Beatriz Tavares de Souza
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Objetivos
Contextualizar a obra, o autor e a narrativa, e, a partir da leitura, desenvolver no aluno as habilidades de 
leitura, compreensão e interpretação de texto. Ajudá-lo a criar e elaborar textos orais ou escritos sob a 
construção de significados.
Levar os alunos a se posicionar em situações criadas para reflexão e questionamentos sobre a busca existencial 
constante do homem, a prática das virtudes individuais e da construção do caráter humano.

Antes de ler 
Sugerimos conversar sobre as seguintes questões: trabalho, comportamento, relacionamento, sociedade e classe. 

Comente sobre o autor, destacando a trajetória de sua vida, seus feitos e suas obras publicadas.

Iniciando a leitura
Inicie o processo de atividades de interpretação de leitura, levantando com os alunos seus conhecimentos de 

mundo: propomos aprofundar a compreensão da narrativa sob a interação compartilhada entre professor-

aluno, mostrando a ficção e a realidade do cotidiano. Use alguns episódios extraídos do livro e estabeleça 

relações com o comportamento das pessoas do convívio social.

Atividades
Em dupla
Sobre o texto:

1) Como você caracteriza o gênero literário da obra?

 a. Narrativo ou ficção em prosa

 b. Narrativo em prosa tipo romance

 c. Um romance 

2) Se o narrador participa dos acontecimentos, como você o classifica?

 a. Personagem-narrador

 b. Narrador em terceira pessoa

 c. Narrador onisciente

3) Em sua opinião, qual é o personagem principal da história?

 a. O pequeno príncipe

 b. O personagem-narrador

 c. A rosa
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4) Descreva o ambiente por onde circulam os personagens e se desenrola o enredo da história.

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

5) Escolha uma alternativa:

Em relação ao tempo dos acontecimentos, como se posiciona o narrador?

 a. Narra os fatos no tempo em que eles estão acontecendo.

 b. Narra os fatos, mas depois de tudo concluído.

 c. Utiliza a técnica de flashback, entremeando o presente e o passado dos acontecimentos. 

6) Em relação aos aspectos temáticos, responda:

a. Qual é o tema principal da narrativa?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

b. Existe mais de um assunto de relevância abordado na história. Qual(is)?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

c. Entre esses assuntos, qual deles mais chamou a sua atenção? Por quê?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
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Vamos ao momento histórico
Pesquise se não souber responder
1) O Pequeno Príncipe foi publicado em 1943. Sabendo disso, responda: em que momento da história o autor 
vivia quando a escreveu? Primeira Guerra Mundial? Guerra do Vietnã? Segunda Guerra Mundial?

______________________________________________________________________________________________.

2) De acordo com a biografia de Exupéry, o autor era francês e de ascendência nobre. 

Em sua opinião, por ter convivido com pessoas dessa classe social, o autor pode ter tido alguma influência para 
elaborar a obra O Pequeno Príncipe? Justifique. _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

3. As obras de Saint-Exupéry sempre envolveram elementos de aviação e de guerra. Em sua opinião, por que o 
autor abordava esses temas? _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

Pensando nisso...
Tradicionalmente o livro O Pequeno Príncipe é considerado um clássico da Literatura Infantil. 

E você, como o considera? Por quê? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

Interpretação de Texto
Individual
1) Explique com suas próprias palavras o que o autor quis dizer com a seguinte afirmação (frase grifada):

Meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia digerindo um elefante. Para que os adultos 
pudessem compreender, desenhei o interior da jiboia. Eles sempre têm necessidade de explicações.

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

2) Em sua opinião, por que o pequeno príncipe consegue, diferentemente dos adultos, interpretar o desenho da 
jiboia engolindo o elefante feito pelo aviador?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
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3) Escolha uma alternativa:

De que modo o pequeno príncipe analisava os desenhos da ovelha?

 a. Sob o olhar do mundo imaginário infantil

 b. Sob a perspectiva da realidade infantil

 c. Sob a ótica do mundo real adulto 

Como você entende essa colocação do autor sobre a visualização de um desenho?

 a. O autor se refere ao lado simples e lúdico da criança.

 b. O autor se refere à pureza da criança.

 c. Para o autor, o adulto se esquece da criança que foi um dia.

 d. Com o tempo, o adulto é contaminado pelo preconceito ao seu redor.

4) Você diria que o trecho da obra de Saint-Exupéry é objetivo ou subjetivo? Justifique.

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

Mapeando o texto
Organize os alunos em grupos de quatro, propondo que eles discutam sobre as questões abaixo. Do resultado 
da discussão, eles devem criar uma paródia.

1) Identifique e avalie as ações das pessoas no seu cotidiano em sociedade. Elas são ações diferentes daquelas 
retratadas no livro O Pequeno Príncipe?

2) Quais são as consequências dessas ações para as pessoas, individual e socialmente, em diferentes espaços e 
tempos?

Agora, faça uma reflexão sobre o comportamento humano retratado pelo autor Saint-Exupéry nas questões a, b 
e c; em seguida, crie uma ou mais frases de efeito moral.
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1) Qual a imagem do homem utilizada pelo autor para caracterizar os valores morais nos seguintes trechos da obra?

a. Na ocasião, ele fizera uma grande demonstração de sua descoberta num congresso internacional de astronomia. 
Mas, pela maneira como estava vestido, ninguém acreditou nele. Os adultos são assim. (...) O astrônomo repetiu 
a sua demonstração em 1920, com uma roupa muito elegante. E dessa vez todo mundo concordou com ele.

b. Os adultos gostam dos números. Quando você lhes fala de um novo amigo, eles nunca vão ao essencial. Nunca 
dizem: Qual é o timbre de sua voz? Que jogos prefere? Por acaso ele coleciona borboletas? Eles perguntam: Qual 
é a idade dele? Quantos irmãos ele tem? Quanto ele pesa? Quanto o pai dele ganha?

c. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo teve um amigo. E corro o risco de tornar-me como os adultos, 
que só se interessam por números.

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

2) Assinale como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmações:

a. Como você percebeu, os textos são subjetivos e, nas entrelinhas, o livro critica a sociedade preconceituosa, 
materialista e gananciosa. ____.

b. Os textos são claros e objetivos para criticar a sociedade e o seu preconceito. _____.

c. Além da crítica, ainda revela o perigo do homem se tornar um adulto solitário, sem amigos, que valoriza 
apenas a riqueza. ____.

Pense e comente os seguintes trechos:
Meu amigo nunca dava explicações. Ele pensava talvez que eu fosse semelhante a ele. Mas, eu, infelizmente, não 
sei ver as ovelhas através das caixas. Sou talvez um pouco como os adultos. Acho que envelheci.

a. Em que sentido o narrador afirma não saber ver as ovelhas através das caixas?

b. E você, sabe ver as ovelhas através das caixas, como o príncipe, ou não sabe mais, como o narrador da história?

c. Imagine uma criança de duas ou mais gerações passadas. Você acha que ela era capaz de ver o elefante 
engolido por uma jiboia ou as ovelhas através das caixas?

d. E quanto às crianças da geração atual, o que você acha?                                     
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3) Na página 31, o texto salienta oposições entre a semente boa e a semente ruim. Interprete e explique, 
destacando essas oposições. 

 (...) De fato, no planeta do pequeno príncipe, como em todos os planetas, havia ervas boas e ervas daninhas. 
Por conseguinte, sementes boas de ervas boas e sementes ruins de ervas ruins. Mas as sementes são invisíveis. 
Elas dormem no segredo da terra até que uma delas cisme de despertar. Então ela se espreguiça e projeta, no 
começo timidamente, em direção ao sol, um belíssimo raminho inofensivo. Se for um raminho de rabanete ou 
de roseira, pode-se deixá-lo crescer a seu bel-prazer. Mas, se for uma planta ruim, é preciso arrancá-lo tão logo 
seja reconhecido (...).   

No texto acima, podemos perceber a presença da intertextualidade. Vamos averiguar como está o seu 
conhecimento de mundo.

Assinale as frases abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F).

 a. A intertextualidade se refere a certo trecho do Novo Testamento da Bíblia. ___

 b. O texto faz alusão implícita a um texto bíblico. ___

 c. Trata-se de uma paródia do que foi escrito no texto bíblico sobre o semeador. ___

4) Responda às seguintes questões:

a. Com relação aos baobás, que conselho o pequeno príncipe deu ao narrador?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

b. Você também seguiria o conselho do pequeno príncipe? Por quê?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

c. Que ensinamentos a lição dos baobás oferece?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

5) De acordo com o pequeno príncipe, as pessoas quando estão tristes amam os crepúsculos. Você também 
gosta de contemplar o sol se pôr? Em que momento você mais gosta?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

Agora, pense:
1) Segundo o príncipe, as flores são fracas, ingênuas, se defendem como podem. O que estariam 
representando a flor e os espinhos nessa afirmação do pequeno príncipe?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________. 
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2) Nesse sentido, com que tipo de figura de linguagem você classifica a função das palavras flor e espinhos?  
__________________________________________________________________________________________.

3) No trecho abaixo, o que significa “ser um cogumelo”? Explique com suas palavras.

– Conheci um planeta em que havia um senhor muito vermelho. Ele nunca cheirou uma flor. Nunca olhou para 
uma estrela. Nunca amou ninguém. Nunca fez outra coisa senão somas. E o dia todo ele repete como você: 
“Sou um homem sério!”, e isso o faz inchar de orgulho. Mas isso não é ser um homem, é ser um cogumelo!

Buscando na Filosofia
Um pensador e escritor francês, Jean-Jacques Rousseau, defendia a ideia de que o homem 
nasce bom, mas se corrompe no contato com a sociedade. Qual a sua opinião sobre essa 
afirmação?________________________________________________________________________________.

Pensando nisso: é possível estabelecer alguma conexão do texto sobre a flor e o espinho com esse 
pensamento filosófico? Justifique.______________ ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________.

1) Marque verdadeiro (V) ou falso (F), comente e dê sua opinião sobre as afirmações abaixo.

 a. O homem sem contato com a natureza torna-se mais corrompido, endurecido. _____

 b. Um maior contato entre o homem e a natureza pode torná-lo bom, mais afável. _____

2) E você, se considera mais natureza? Mais concreto? Mais urbano? ________________________________
____________________________________________________________________________________.

3) Falando nisso, é possível conectar a ideia de Rousseau com a prática da corrupção na política brasileira? 
Explique. 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.

Compreensão de leitura
Faça uma releitura das páginas 42 a 50.

1) Comente as argumentações do príncipe com relação ao cuidado que se deve ter pela flor. _____________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.

2) Em que sentido o pequeno príncipe coloca a sua flor como a única do mundo?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
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Faça uma análise interpretativa das seguintes frases:

 a. “É misterioso demais o país das lágrimas.”

 b. “Eu deveria tê-la julgado pelos atos, e não pelas palavras.”

3) Mesmo considerando a flor, que tinha horror a correntes de ar e ainda inventou mentiras, complicada, 
o príncipe desistiu dela? ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.

4) O que o príncipe descobriu haver na flor, tardiamente, por trás de suas manhas?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.

Por falar nisso...
O príncipe se considerava demasiado jovem para saber amá-la; e você, como se considera? É capaz de amar, 
compreender alguém? _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.

Para pensar
A partir de uma análise do texto sobre faxina dos vulcões, nas páginas 51, 52 e 53, você diria que há uma 
tentativa de explicar os sentimentos e o comportamento humano? 

Responda:

 a. O ato de “faxinar nossos vulcões”. A que o autor pode estar se referindo? 

 b. Do mesmo modo, como você define ou interpreta o significado da expressão “redoma de vidro”?

 c. Que sentido as expressões “vulcões” e “redoma de vidro” têm no texto? Estariam elas se 
reportando aos transtornos emocionais, a um comportamento tempestuoso ou introvertido?

Agora é com você
 a. Existe em você algum vulcão? Não? Sim?

 b. De que modo se encontra o seu vulcão: extinto e limpo, faxinado?

 c. Ele lhe causa ou já causou algum transtorno?

 d. Como você é em relação às pessoas do seu convívio: protegido por uma redoma de vidro, 
introvertido? Ou é extrovertido?

Você leu sobre o asteroide 325, que era habitado por um rei. Responda, então, às seguintes perguntas:

1. Que relação pode ser estabelecida entre o comportamento do rei da narrativa com os atuais governantes 
que você conhece? _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
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2) O que significa um país regido por um monarca absoluto? _______________________________________
__________________________________________________________________________________________,

3) Como você define o regime de monarquia da Inglaterra? ________________________________________
__________________________________________________________________________________________.

4) De acordo com o monarca da história, como deve ser o critério das ordens?_______________________

__________________________________________________________________________________________.

5) Assinale verdadeiro (V) ou falso (F):

A autoridade de um sobre o outro se baseia primeiramente:

 a. Na razão ________

 b. Na sensatez _________

 c. Na intolerância _________

6) De acordo com a história, o rei considera:

 a. Mais difícil julgar a si mesmo do que julgar os outros. ______

 b. A pessoa que conseguir julgar bem a si mesmo  pode se considerar um verdadeiro sábio. ______

 c. De fato, se uma autoridade ordenar que alguém se jogue no mar, não é sensato e nem pode 
exigir obediência. ______

Com relação ao planeta do vaidoso:

1) Destaque um trecho do texto que contenha alguma semelhança com alguém do seu convívio social e 
faça um comentário sobre ela.

2) Responda:

a. Em sua opinião, até que ponto a vaidade chega ao extremo? ____________________________________
__________________________________________________________________________________________.

b. Como você explica as cirurgias plásticas, implantes, enfim, a busca do corpo perfeito? ________________
__________________________________________________________________________________________.

c. Você se considera uma pessoa vaidosa, uma pessoa exageradamente vaidosa ou uma pessoa simples? 

d. Como você se comporta diante de um espelho?__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________.

e. Numa festa, o que você espera: ser reconhecido como o mais elegante, mais inteligente, mais bonito da 
sua turma? Gosta de ouvir elogios?_________________________________________________________
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Um assunto leva a outro
Entre os assuntos do livro, talvez o que mais possa ter chamado a atenção do leitor seja o da raposa, sobre 
amizade. Criar laços, cativar, ter a necessidade um do outro. Discuta com os colegas o seguinte trecho:

Compram tudo prontinho nas lojas. Mas, como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais 
amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me!

Pense:
a. Qual é a visão que a raposa tem sobre amizade?

b. As pessoas têm a mesma visão nos dias de hoje? Que valor ela tem para você?

c. Ter colegas significa dizer o mesmo ter amigos? Sim? Não? Explique.

d. Como você considera a relação entre duas pessoas contatadas pelas redes sociais? Amigos? Conhecidos? 
Colegas? Explique.

Desafio
Produzindo texto
Leia atentamente os textos dos planetas habitados por um beberrão, pelo homem de negócios e o do 
lampião e acendedor. Discuta-os com seus colegas. Compare as histórias e o comportamento de cada 
personagem do livro com semelhantes histórias e personagens da realidade. Faça uma reflexão sobre os três 
assuntos, comparando a ficção com a realidade.

Perguntas:
Quais os argumentos utilizados pelo beberrão? Quais os argumentos utilizados pelo acendedor de lampiões? 
E quais os do homem de negócios? 

A nossa proposta é:
Junte os três temas, mais o da raposa, analisados e discutidos, e redija um texto em que você contará uma 
história interessante, a partir dos três temas que regem a história.

O texto pode ser em forma de narrativa ou poema. Dê a seus personagens nomes, traços físicos, personalidade 
e comportamento.

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades; atendimento às propostas de trabalho; desempenho nos trabalhos em grupo

e nos debates; criatividade.
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Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do 
trabalho pedagógico com a obra O Pequeno Príncipe, da PAULUS Editora, e que não pretendem ser deter-
minantes no trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as 
necessidades específicas de sua turma. 
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Conheça outros projetos pedagógicos no site: paulus.com.br


