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Apresentação
Este é o seu guia de leitura. Ele será seu companheiro para uma via-
gem interessante em busca do seu eu. Mas como assim meu eu? Bom, 
a essa altura da vida você já deve estar tentando descobrir o seu lugar 
no mundo, qual é a sua personalidade, qual tipo de pessoa você deseja 
ser e quais são seus sonhos. Tudo isso acontece no momento que se está 
construindo o eu. Ainda na infância você inicia sua busca pela identida-
de, mas na juventude essa jornada se torna ainda mais intensa. O livro 
O pequeno príncipe foi escolhido para trabalhar esse tema porque é 
recheado de passagens sugestivas e interessantes que podem te levar a 
refletir sobre temas que envolvem sua personalidade e seu modo de ver 
o mundo, dessa forma é por meio da jornada do principezinho que você 
também fará sua própria viagem em busca de respostas.

Com o guia de leitura você poderá experimentar a história do pequeno 
príncipe de um jeito diferente, como se você também fosse um aventu-
reiro à procura da sua própria identidade. Cada atividade sugerida tem 
o objetivo de provocar reflexões que possam te ajudar a construir uma 
ideia mais detalhada sobre você, sobre as relações com o outro e sobre 
sua relação com o mundo.

Caso você esteja dizendo sim ao nosso convite, preste bem atenção a 
estas instruções:

• Tenha sempre em mãos a obra O pequeno príncipe. Como é um livro de 
domínio público você poderá encontrá-lo com facilidade nas páginas da in-
ternet com livre acesso. Claro que é muito fácil encontrar também o livro 
impresso em qualquer livraria, bibliotecas, sebos ou feiras literárias.

• Neste endereço eletrônico você encontra o livro para download gra-
tuitamente, especificamente a edição utilizada para composição deste 
material: https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/
ugd/5ca0e9_4f0dc25362284aa6b917c93a1e1708ba.pdf
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• É recomendável ler primeiro a obra literária por inteiro, só depois passar 
para o guia de leitura.

• Após a leitura da obra é o momento de começar a sua viagem. Leia o 
guia e acompanhe as reflexões e atividades com o livro em mãos. Siga 
esse roteiro e volte ao livro quantas vezes forem necessárias.

Mergulhe nessa aventura e descubra muitas surpresas em você mesmo!

Sobre a obra  
O pequeno príncipe
O livro O pequeno príncipe foi escrito pelo autor francês Antoine de 
Saint-Exupéry e publicado pela primeira vez no ano de 1942. A obra 
conta a história do encontro entre um aviador e um príncipe de um pla-
neta distante que acaba de chegar à Terra.

Antoine de Saint-Exupéry Livro O Pequeno Príncipe

Ao chegar ao planeta Terra, em meio ao deserto, o principezinho encon-
tra o aviador que estava a consertar seu avião. Os dois iniciam ali uma 
relação de companheirismo e amizade, e aos poucos o pequeno príncipe 
vai revelando ao aviador como era sua vida naquele planeta distante, 
como fora sua viagem até alcançar o planeta Terra e o que ele aprendeu 
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nesse percurso. Depois disso, o próprio príncipe vive suas experiências 
aqui, ao lado de outros personagens também carregados de significados.

O livro O pequeno príncipe se tornou uma obra de domínio público no 
ano de 2015 e atualmente já foi editado pelo menos 500 vezes. Além 
disso, já foram vendidos mais de 140 milhões de volumes por todo o 
planeta. Isso significa que é um livro que alcançou e ainda alcança mui-
tas pessoas e pode ser apreciado em diferentes idades. Se você já o leu 
na infância, vai perceber que a maneira como compreende o livro muda 
à medida que se amadurece. Caso você nunca tenha lido essa história, 
prepare-se para se apaixonar.

Sobre os autores
Milena Nascimento do Rosário
Psicóloga clínica, Mestre em Ensino de Humanidades pelo Instituto 
Federal do Espírito Santo (IFES).

Nelson Martinelli Filho
Doutor em Letras pela Universidade Federal do Espírito Santo, Mestre 
em Letras (Ufes) e graduado em Letras – Língua Portuguesa (Ufes). 
Professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), atuando no Pro-
grama de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH/Ifes), no 
Programa de Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS/UFRN/
Ifes) e no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Fede-
ral do Espírito Santo.
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Recomendações para seguir viagem

• Arrume sua mala. Leve consigo os seguintes itens: coragem, imagina-
ção, força de vontade, curiosidade e disposição.

• Quando estamos viajando, fazemos algumas paradas para contemplar as 
belezas daquele novo lugar. Aqui não será diferente. Em cada parada você 
poderá apreciar uma nova ideia, uma reflexão, um aprendizado.

• Faça pequenas pausas se precisar respirar durante a viagem.

• Em cada viagem realizada é normal voltar para casa um pouco mudado. 
Nesta viagem, esperamos que você também encontre razões para pensar 
diferente, enxergar o mundo com outro olhar, e principalmente que você 
se veja não apenas na superficialidade, mas consiga se conectar com o 
seu verdadeiro eu.
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Primeira parada
Aquela com chapéus, 
jiboias e elefantes...

Em poucas palavras comente quais foram suas primeiras impressões 
da cena que inicia o livro:

   
   
  

Importante saber:
Os seres humanos possuem muitos desejos. Todos nós já tivemos desejos 
que foram realizados e também aqueles que ficaram bem guardadinhos e 
nunca puderam ser satisfeitos. A grande questão é: Por que às vezes escon-
demos ou deixamos de lado nossos desejos? Precisamos pensar sobre isso 
para entender melhor nosso eu.

Observando o que acontece com o personagem ainda no início desta história, 
você consegue explicar a razão pela qual o menino desiste de ser artista para ser 
piloto de avião?
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Vamos fazer um passeio pelas suas memórias?
Faça desenhos dos seus desejos de quando era criança. Busque na me-
mória as suas vontades mais simples, até os sonhos mais grandiosos 
que você experimentou na infância. Seja criativo!

Agora olhe para seus desejos desenhados no papel e pense naqueles que 
não foram realizados. Você consegue se lembrar do motivo de não ter 
conseguido satisfazer essas vontades?

Converse com seu colega sobre essas vontades não realizadas.
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Para refletir
O que você deseja diz muito sobre sua personalidade. É muito importan-
te conseguir determinar o que se quer para saber enfim quem é você.

O personagem, depois de adulto percebeu que sempre quis ser um artis-
ta, e mesmo não o sendo de fato, guardou consigo durante muitos anos 
essa vontade não realizada.

Na história, observamos que os desejos do personagem foram abafados 
pelas pressões sociais, pois ele foi aconselhado a encontrar um caminho 
mais tradicional, bem aceito pela sociedade para seguir a vida e abando-
nar seu sonho de infância.

Na vida real não é diferente, há muitas imposições para que você se en-
quadre no padrão social, seja na carreira, no corpo, modo de agir e até 
mesmo nos gostos mais individuais.

Resistir às pressões sociais é uma tarefa complicada, mas não é impos-
sível. Primeiramente é preciso conhecer profundamente seus desejos.

Faça uma lista dos seus desejos mais atuais. Escreva os possíveis e também 
aqueles que você considera impossíveis de serem realizados.
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Você já imaginou como seria ficar perdido no deserto? O aviador, per-
sonagem narrador do livro, teve uma pane no avião e ficou perdido no 
Saara. Apesar de parecer um pouco assustador, ele acabou vivendo ex-
periências interessantes enquanto esteve lá.

Imagine agora que você se perdeu no deserto.

Utilize o quadro abaixo e escreva quais são as palavras que surgem na sua 
mente enquanto você imagina essa experiência. Escreva todas as palavras, 
não precisa de uma ordem, nem mesmo fazer sentido neste momento.

Segunda parada
Aquela do encontro 
no deserto
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Agora que você tem todos os elementos do seu deserto, escolha al-
gumas destas palavras e fale um pouco sobre o significado delas em 
relação ao deserto.
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Para refletir...
Qual o significado você pode dar ao deserto?

É interessante pensar que o deserto é caracterizado pela ausência de 
algo. Quando se trata do deserto físico, sabemos que ali é característica 
a ausência de água, consequentemente também não há vegetação ou 
pessoas vivendo naquele ambiente.

Mas você pode usar essa ideia de deserto para pensar também em sua 
vida. Em algum momento de sua trajetória pode ser que você viva um 
verdadeiro deserto, principalmente quando falta alguma coisa muito 
importante.

Já te faltou alguma coisa que te fez se sentir um deserto? O que faltou?

   
   
   
   
  

Ainda falta? O que você fez ou faz para resolver?

   
   
   
   
   
   
   
  



17

Você se considera deserto de quê neste momento? Por que?

   
   
   
  

É possível deixar de ser deserto?

   
   
   
  

O que você acha que precisa fazer para reflorescer?

   
   
   
  

Quando o deserto recebe um pouco de chuva a vida renasce naquele lugar. 
Os animais ressurgem, as plantas florescem. É muito importante que você 
encontre uma maneira de renascer quanto estiver em estado de deserto. 
Para isso, você buscar preencher aquela ausência de alguma maneira.

Pensando sobre os seus momentos desertos, responda:

Ressignificar quer dizer dar um novo entendimento a algo que já aconte-
ceu. Quando você aprende a ressignificar, é possível transformar suas expe-
riências, boas e ruins, em aprendizados extraordinários. Assim, o momento 
de deserto, geralmente marcado por um sofrimento, pode te ajudar a ser 
mais maduro e a compreender melhor a vida.
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Terceira parada
Aquela com os asteróides 
e o astrônomo turco

Escreva aqui o que te chamou a atenção neste capítulo:
   
   
   
  

Como você enxerga o outro?
Este capítulo te leva a pensar um pouco sobre como você enxerga o ou-
tro. O astrônomo fez uma descoberta importante mas não obteve credi-
bilidade por causa de suas roupas. Somente quando ele se adequou aos 
padrões sociais é que recebeu o reconhecimento devido.

O que você pensa sobre esse tipo de atitude?

   
   
  

Consegue ver alguma semelhança entre a história do astrônomo e as situações 
do seu dia a dia? Cite um exemplo.
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“Se lhes dou esses detalhes sobre o asteróide B 612 e lhes confio o 
seu número, é por causa das pessoas grandes. As pessoas grandes 
adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo ami-
go, elas jamais se informam do essencial. Não perguntam nunca: 
‘Qual é o som da sua voz? Quais os brinquedos que prefere? Será 
que coleciona borboletas?’ Mas perguntam: ‘Qual é sua idade? 
Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto ganha seu pai?’ 
Somente então é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pes-
soas grandes: ‘Vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios 
na janela, pombas no telhado...’ elas não conseguem, de modo 
nenhum, fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes: ‘Vi uma 
casa de seiscentos contos’.

Então elas exclamam: ‘Que beleza!’”.

Releia este trecho do livro:

A ideia apresentada nesse trecho aponta a necessidade das pessoas esta-
rem sempre criando rótulos e atribuindo valores às pessoas. Sobre esta 
temática, reflita:

Você concorda com a ideia apresentada nesse trecho?
Concordo (   ) Discordo (   )
Explique seu posicionamento:

   
   
  

Resuma a ideia desse trecho em uma frase:
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Quais critérios você utiliza 
para definir alguém?
Uma boa maneira de pensar como você se relaciona com o outro é observar 
os critérios que você utiliza para concluir se uma pessoa é isto ou aquilo. 
Você se interessa pela essência de uma pessoa ou pelo que ela aparenta 
com suas roupas e pertences? Você se tornaria amigo de alguém que não 
se veste de acordo com os padrões? Ou alguém que não usa celular, por 
exemplo? Que tipo de pessoa você escolhe para fazer parte de seu círculo 
social? São perguntas importantes para que você compreenda a maneira 
como está lidando com o outro no seu dia a dia. Quando conseguir chegar 
a essas respostas, terá compreendido muito sobre você mesmo.

Como você gostaria que as pessoas te enxergassem?

Agora vamos exercitar a contrapartida, ou seja, como o outro vê você. 
Faça um autorretrato desenhado à mão, mostrando como você se vê e 
destaque suas principais características. Ao mesmo tempo, peça a al-
gum amigo ou familiar que faça um desenho seu da forma como ele te 
vê. Depois cole os dois desenhos no espaço ao lado e os compare. Discu-
ta com um amigo as diferenças entre os desenhos.

O hábito de julgar o outro pela aparência pode gerar sofrimento tanto para 
a pessoa julgada quando para quem julga. O outro sofre por ser reduzido 
à uma imagem, e o julgador pode sofrer ao cometer um engano grosseiro. 
Portanto, tente praticar a empatia em substituição ao julgamento, é uma 
maneira saudável de lidar com o diferente.
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Quarta parada
Aquela com o drama 
dos baobás

Após a leitura deste capítulo e observando a figura dos baobás no 
planeta do pequeno príncipe, explique o que você entende sobre o 
perigo dos baobás para aquele planeta:
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Considerando as sementes como valores ou ideias que constituem a so-
ciedade, imagine quais são as virtudes mais importantes para que uma 
sociedade produza bons frutos e escreva-as na lista de sementes boas 
que precisam ser plantadas e preservadas. Depois pense nas ideias ou 
atitudes que prejudicam o bom desenvolvimento da sociedade, e preen-
cha a lista de sementes que precisam ser vigiadas e arrancadas.

“Com efeito, no planeta do principezinho havia, como em todos os 
outros planetas, ervas boas e más. Por conseguinte, sementes boas, 
de ervas boas; sementes más, de ervas más. Mas as sementes são 
invisíveis. Elas dormem no segredo da terra até que uma cisme de 
despertar. Então ela espreguiça, e lança timidamente para o sol um 
inofensivo galhinho. Se é de roseira ou rabanete, podemos deixar 
que cresça à vontade. Mas quando se trata de uma planta ruim, é 
preciso arrancar logo, mal a tenhamos conhecido”.

Releia o trecho abaixo:

Sementes boas Sementes Ruins
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Agora que você tomou consciência do que considera bom e ruim para con-
vivência em sociedade, pense em como você lida com esses valores na sua 
vida. Descubra quais são suas principais sementes boas e ruins, para que 
você possa futuramente diferenciar os seus frutos bons dos frutos ruins.

Utilize as árvores abaixo para anotar os frutos que você já produziu. 
Entenda como frutos, tudo de bom ou ruim que você tenha feito, con-
quistas, vínculos, superação, erros... Fique à vontade para determinar 
seus frutos de acordo com suas experiências.

Bons frutos



25

Agora pense um pouco sobre como você se sentiu ao identificar seus 
frutos. Converse com um colega e compartilhe suas percepções.

Frutos ruins
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Quinta parada
Aquela com os 
espinhos das rosas

Neste capítulo o pequeno príncipe lança uma dúvida ao seu amigo: para 
que servem os espinhos? Eles funcionam realmente como proteção?

Ao contemplar uma rosa sabe-se que juntamente com sua beleza, há 
os espinhos. O que acaba se tornando um paradoxo, ao passo que ao 
mesmo tempo em que se desfruta da sua beleza e perfume, também 
é preciso lidar com seus espinhos que podem ferir alguém facilmente. 
Essa situação em que há algo bom e ruim no mesmo ser pode te ensinar 
alguma coisa?

Como você responderia a pergunta do principezinho? 
Para que servem os espinhos?
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Vamos exercitar a imaginação?

Respire fundo e dê asas a sua imaginação. Você tem liberdade para ima-
ginar o que quiser.

Imagine que você é uma rosa. Você 
seria uma rosa grande ou pequena?

 

Que cor você teria se fosse uma rosa?

 

Você teria muitos espinhos? Por quê?

  
  
  
  
 

Você é um botão de rosa (fechado) ou 
uma rosa já aberta? Por quê?

 
  
  
  
 

Fale um pouco como você se sente 
quando imagina ser uma rosa:
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— Para que servem os espinhos?

O principezinho jamais renunciava a uma pergunta, depois 
que a tivesse feito. Mas eu estava irritado com o parafuso e 
respondi qualquer coisa:

— Espinho não serve para nada. São pura maldade das flores.

— Oh!

Mas após um silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor:

— Não acredito! As flores são fracas. Ingênuas. Defendem-se 
como podem. Elas se julgam terríveis com os seus espinhos...

Releia o trecho abaixo:

Você também tem espinhos, aqueles mecanismos de defesa que muitas ve-
zes são desenvolvidos sem perceber, mas que são utilizados com frequência 
para evitar algum tipo de sofrimento. O problema dos espinhos é que eles 
te afastam do outro e não ajudam com o sofrimento, apenas te levam à 
ilusão de ter desviado de um conflito.

Em suas relações os espinhos escondem o que você realmente espera do 
outro, o que você pensa e como gostaria de ser compreendido, dificul-
tando bastante seus relacionamentos.
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Quais são seus espinhos?

   
   
   
   
   
  

Você já machucou alguém por causa deles? Conte como foi.

   
   
   
   
   
  

Você acha que seus espinhos servem para te proteger de alguma coisa? 
Dê um exemplo:

   
   
   
   
   
  

O que você poderia fazer para se proteger de algum sofrimento sem utilizar os 
espinhos?

   
   
   
   
   
  



Beleza
Mentira

Amor
Vaidade
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Sexta parada
Aquela com o 
desabrochar da rosa...

Neste capítulo, ocorre o primeiro contato do príncipe com a sua rosa. 
É o momento em que eles se conhecem e iniciam seu relacionamento. 
Observe as palavras abaixo relacionadas:

A partir dessas palavras-chave, explique como foi o início da relação entre a rosa 
e o príncipe:
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É bem verdade que em determinado momento da vida você vai começar a 
escolher seus relacionamentos. Essa escolha costuma ser bastante compli-
cada porque envolve aspectos emocionais, sociais e culturais. Além disso, 
na adolescência a identidade ainda está sendo estruturada, isso significa 
que ainda há muito a se descobrir.

Observe agora as relações que você estabeleceu ao longo da sua vida, 
familiares, amigos, parentes, colegas, romances:

O que você mais gosta nas relações que você construiu?

   
   
   
  

O que você menos gosta nas relações que você construiu?

   
   
   
  

O que não pode existir numa relação para que ela seja boa?

   
   
   
  

O que precisa existir numa relação para que ela seja boa?
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Pensando nisso, reflita:
Como você se comporta quando conhece alguém novo ? Por exemplo, você é 
tímido, descolado, desconfiado, otimista?

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

Desafio:
Encontre alguém na escola ou em algum outro meio social que você frequente, como 
curso, a igreja, aula de inglês, etc, e tome coragem para iniciar uma conversa. Esco-
lha alguém que você vá encontrar mais de uma vez e passe a semana se comunican-
do. É possível que você encontre nessa pessoa um amigo ou colega.

Em algum momento da vida você vai se deparar ou já se deparou com o de-
safio de conhecer alguém novo, iniciar algum tipo de relação. É importante 
saber como encarar esse desafio, afinal a forma como você lida com o novo, 
especialmente com alguém novo, diz muito sobre quem você é.
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Agora releia o trecho abaixo:

“Não soube compreender coisa alguma! Devia tê-la julgado 

pelos atos, não pelas palavras. Ela me perfumava, me ilumi-

nava... Não devia jamais ter fugido. Devia ter-lhe adivinhado 

a ternura sob os seus pobres ardis. São tão contraditórias as 

flores! Mas eu era jovem demais para saber amar.”

Forme uma dupla e relembre com seu amigo (a) as experiências de conhecer 
uma pessoa nova, seja na escola, no futebol, no seu bairro etc. Depois reflita so-
bre o trecho acima citado. Você se identifica com o príncipe nessa fala? Você já 
se julgou jovem demais para estar em alguma relação ou até mesmo para com-
preender alguém?
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Sétima parada
Aquela com o rei que 
reinava sozinho

O encontro do príncipe com o rei que reinava sozinho em seu planeta re-
presenta uma situação inusitada que pode te levar a algumas reflexões. 
A sua percepção da realidade e a sua capacidade de encontrar seu lugar 
no mundo são muito importantes para a estruturação do eu. Afinal, o 
mundo é o palco da sua trajetória, onde você constitui as relações, os 
afetos e desafetos. Por isso, conhecer o mundo a partir de vias objetivas 
(os fatos em si) e subjetivas (sua percepção dos fatos) é tarefa essencial 
na busca pelo seu próprio eu.

Comente suas primeiras impressões sobre o personagem do rei:

   
  

“Tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil 
julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues julgar-te bem, eis um ver-
dadeiro sábio”.
Explique sua percepção deste trecho e depois dê um exemplo no qual você preci-
sou julgar a si mesmo.
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O rei é um personagem que representa o poder. Você pode imaginar um 
rei soberano que domina seu reino e as pessoas que nele habitam, ou 
seja, uma pessoa tem poder absoluto sobre algo. Nos dias de hoje quase 
não se veem reis ou rainhas, exceto em alguns lugares específicos do 
mundo, em culturas diferentes. Mas a ideia de reinar sobre algo ou so-
bre alguém é bem antiga e desperta a fantasia de muitas pessoas. A arte 
de dominar é tentadora, e a maioria das pessoas já teve vontade de ter 
algum tipo de poder, seja para realizar desejos, para resolver um proble-
ma complicado, ou mesmo para seguir um sonho.

Agora, se você pudesse escolher um poder para você, qual seria? Imagine o que 
quiser, um poder mágico, ou algo mais real.

   
   
  

O que esse poder diz sobre você?

   
   
  

Agora, pensando na sociedade em que você está inserido, quem são as pessoas 
nas quais você pensa quando falamos em poder?

   
   
  

Qual a sua opinião sobre as relações de poder às quais estamos submetidos em 
nossa sociedade?
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Oitava parada
Aquela com o planeta 
do vaidoso

Certamente você já ouviu falar sobre a 
vaidade. A vaidade pode ser compreen-
dida como a exaltação do eu. Na vaidade 
a pessoa sempre pensa ser melhor nisto 
ou naquilo, e declara suas qualidades 
aos quatro ventos, a fim de receber uma 
confirmação de suas premissas.

Observe o trecho do texto:

“Os vaidosos só ouvem os elogios”.

Agora pense um pouco: nos dias de hoje qual é a maior evidência de que esta-
mos construindo uma geração vaidosa?

   
   
   
  

De acordo com a sua opinião, quais são as características de uma pessoa vaidosa?
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Será que você consegue descobrir se é vaidoso ou se tem amor próprio? 
Vamos analisar:

Em relação à sua personalidade, do que você mais gosta?

   
   
  

Em relação à sua aparência, o que você admira?

   
   
  

Em relação ao seu estilo de vida, o que você mudaria? Por quê?

   
   
  

Ao responder essas perguntinhas, observe se você gosta do que real-
mente é ou do que outros pensam sobre você. Quando se depende da 
aprovação/admiração dos outros é provável que você esteja percorrendo 
os caminhos da vaidade. Mas se você tem convicção de seus defeitos e 
qualidades, sua caminhada é em direção ao amor próprio.

Uma pessoa que gosta de si mesma não necessariamente é uma pessoa 
vaidosa. Existe uma diferença entre amor próprio e vaidade. O amor próprio 
independe de comparações, a pessoa aprende a gostar de si e de suas ca-
racterísticas. A vaidade por outro lado, leva o sujeito a pensar sempre que é 
superior ao outro, estabelecendo comparações em várias situações.



Expectativa

Realidade
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Você se considera vaidoso? Quantas fotos você precisa tirar pra conse-
guir postar uma ou duas no máximo?

Escolha duas fotos suas que mostrem sua realidade X expectativa. A 
primeira deve mostrar uma foto “perfeita”, editada e tudo mais. A se-
gunda deve mostrar você bem natural, sem nenhuma edição ou truque 
para parecer melhor. Anexe as fotos no espaço abaixo:

Sugestão: caso não seja possível imprimir as fotos para anexar aqui, apenas faça uma montagem no próprio celular e guarde 
para mostrar a sua dupla conforme sugerido abaixo.
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Agora converse com um colega sobre as duas fotos e o que realmente 
você deseja mostrar quando posta nas suas redes sociais uma foto edi-
tada. Qual o significado dessa imagem para você? O que você espera 
das pessoas quando apresenta uma imagem que não é real?

Isso configura vaidade? Apresente suas considerações:

   
   
   
   
  

Leia o trecho da música abaixo e converse com um colega sobre as suas 
percepções:

Máscara
(Pitty)

Diga quem você é, me diga
Me fale sobre a sua estrada
Me conte sobre a sua vida

Tira a máscara que cobre o seu rosto
Se mostre e eu descubro se eu gosto
Do seu verdadeiro jeito de ser

Ninguém merece ser só mais um bonitinho
Nem transparecer, consciente, inconsequente
Sem se preocupar em ser adulto ou criança

O importante é ser você!
Mesmo que seja estranho, seja você
Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro

Mesmo que seja estranho, seja você
Mesmo que seja
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Nona parada
Aquela com o planeta 
do bêbado

A história do bêbado pode te ajudar a compreender um pouco mais 
sobre as tendências da sociedade. É verdade que nos dias de hoje obser-
vamos muitas maneiras de fugir da realidade. O álcool é um exemplo 
de fuga assim como as drogas ilícitas ou até mesmo a vida virtual. São 
estratégias que as pessoas criam para não encarar a realidade e tenta-
rem evitar o sofrimento.

Agora pense sobre a necessidade dessa fuga. Todos estão buscando a felici-
dade, mas a realidade quando não é favorável, leva o sujeito ao desânimo, 
então ele acaba procurando outros meios para tentar satisfazer essa busca.

Pensando nesse tema, responda:
Na sua opinião, o que leva uma pessoa a procurar esse caminho de fuga e come-
çar a beber, usar drogas etc.?

   
   
  

Conhece alguém que ao tentar fugir da realidade caiu numa armadilha e acabou 
adquirindo um vício? Conte o que sabe sobre esse exemplo.
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Você já desejou fugir da realidade? Conte como aconteceu. O que você fez?

   
   
   
   
   
   
  

O que você pode fazer para evitar os vícios?

   
   
   
   
   
   
  

Outro motivo que pode levar uma pessoa a se viciar em algo é a tentativa 
de preencher algum tipo de vazio. É muito comum uma pessoa que tenha 
sofrido perdas ou mesmo nunca tenha encontrado o que ela busca para se 
preencher, acabar mergulhando em um vício para tentar diminuir o sofri-
mento. O problema é que os substitutos escolhidos não conseguem preen-
cher e a pessoa se torna dependente e pode até mesmo adoecer. Por isso 
é tão importante aprender a lidar com as suas faltas.
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Décima parada
Aquela com o homem 
de negócios

A história do homem de negócios revela uma verdade da sociedade nos 
dias de hoje: “Não importa como, mas é preciso ter. Somente quando eu 
tiver, ficarei plenamente satisfeito”. A necessidade inventada pela mídia e 
internalizada pelo homem, na verdade é uma criação do sistema econômi-
co vigente que visa o lucro em todas as dimensões.

A lógica do “ter” já está disseminada pelo mundo inteiro, e você, que bus-
ca a felicidade, começa a crer que possuir algo é o caminho mais objetivo 
para se alcançá-la. Trata-se, porém, de uma grande ilusão. Não é a partir da 
posse de qualquer coisa que se encontra a felicidade procurada. Então você 
corre o risco de se tornar o “homem de negócios” que em sua cabeça possui 
todas as estrelas, gasta seu tempo com a administração de sua posse, mas 
está bem longe de encontrar o caminho para sua felicidade.

Comente o que você achou do personagem do homem de negócios:

   
  

Você conhece alguém que seja parecido com ele em algum comportamento? 
Quais são as semelhanças?

   
   
  



O que faz você feliz?
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Você já se viu desejando algo que o outro possui? Ou algo que viu nas propagan-
das de TV ou da internet? O que você desejou?

   
  

Como foi a experiência e como terminou? Você conseguiu o que queria ou desis-
tiu por alguma razão?

   
  

Você já quis muito alguma coisa e quando teve, não se sentiu tão feliz quanto 
achou que se sentiria? Conte como foi?

   
  

Agora, responda com palavras soltas no quadro abaixo a seguinte pergunta:

Muitas vezes você deseja o desejo do outro, seja pela propaganda ou vendo 
o outro feliz com aquele objeto. É importante saber o que realmente te faz 
feliz, para que a ilusão do ter não te aprisione.
Cada pessoa é única, por isso o que faz outro feliz não necessariamente é 
o mesmo que fará você ser feliz.
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Décima primeira 
parada

Aquela com o acendedor 
de lampiões

Ao explicar sua situação para o príncipe ele conta que antigamente conse-
guia trabalhar e sobrava tempo para o descanso, mas agora tudo está dife-
rente, o seu planeta gira mais depressa, mas as regras não foram ajustadas 
para acompanhar as condições atuais e ele sofre com tudo isso.

Observando bem essa situação, é possível encontrar semelhanças entre 
o drama vivido pelo acendedor de lampiões e as condições de trabalho 
da maioria das pessoas na sociedade. É verdade que o mercado exige 
cada vez mais do trabalhador e, na cultura atual, é comum encontrar 
pessoas sem tempo para família, lazer ou até mesmo para cuidar de sua 
saúde por causa do excesso de trabalho.

O personagem deste capítulo é um 
sujeito que vive o sofrimento de 
não ter tempo para nada a não ser 
o trabalho, nem mesmo dormir ou 
descansar ele consegue mais por 
conta da ‘necessidade’ de acender e 
apagar os lampiões a cada minuto. 

Você conhece alguém que vive uma situação parecida? Conte o que sabe da 
rotina dessa pessoa.

   
   
  



gosto e faço gosto e não faço

não gosto e faço não gosto e não faço
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Você sabe como é a rotina de trabalho dos seus pais ou responsáveis? 
Descreva o que sabe.

   
   
  

Quando você observa o trabalho de outras pessoas consegue perceber 
se aquela profissão é interessante ou não para sua vida. Afinal, em al-
gum momento da sua trajetória você vai precisar decidir qual o seu ca-
minho profissional. É um momento muito esperado pelos jovens, mas 
ao mesmo tempo são vários desafios a serem vencidos.

O exemplo do livro é uma oportunidade para que você pense sobre o tipo 
de trabalho de deseja para sua vida. Você gosta de rotinas, tarefas repeti-
tivas, gosta de escritório, ou preferia estar ao ar livre todos os dias? São 
perguntas simples que podem te ajudar na hora de tomar alguma decisão.

Para te ajudar a pensar sobre isso, vamos fazer uma espécie de levan-
tamento. Você vai preencher o quadro abaixo com o maior número de 
informações possíveis em cada item. Esse exercício vai te ajudar a per-
ceber melhor o seu perfil e ficará mais fácil para futuramente escolher 
sua profissão, com um pouco mais de auto conhecimento.
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Décima segunda 
parada

Aquela no planeta 
do geógrafo

Ao ler este capítulo você vê o príncipe questionar-se sobre o tipo de co-
nhecimento que o geógrafo o apresenta. Em um primeiro momento, o 
pequeno príncipe fica entusiasmado com a ideia de existir uma pessoa 
que conhece tudo sobre seu planeta. Mas ao perceber que o conheci-
mento daquele homem é apenas teórico, se desaponta.

De fato, existem diferentes tipos de conhecimento e consequente-
mente diferentes maneiras de se apropriar deles. A teoria, muitas 
vezes ensinada apenas nas escolas, é um ponto de partida extrema-
mente importante. O conhecimento teórico te ajuda a compreender o 
conceito das coisas, sua definição e origem. Por outro lado, o conhe-
cimento prático te permite conhecer o funcionamento e a aplicação 
desses conceitos definidos em teoria.

A boa notícia é que você pode associar a teoria com a experiência e 
tirar bom proveito em diferentes situações da vida, não apenas na 
vida escolar, mas também no trabalho, na sua vida social e até nas 
tarefas de rotina.
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Agora que você consegue diferenciar o conhecimento teórico do prático, 
vamos exercitar:

Na sua vida em geral você acredita ter mais conhecimento teórico ou prático? 
Cite exemplos dos dois tipos de conhecimento que você possui.

   
   
  

É bem provável que chegue um momento da sua vida em que você vai desejar 
dirigir um carro. Agora imagine a seguinte situação: Você está prestes a iniciar o 
curso para obter a habilitação. Você vai estudar durante algumas semanas toda 
a teoria sobre leis de trânsito, normas de segurança, funcionamento básico do 
veículo etc. Ao término das suas aulas teóricas, você acha que estará apto para 
dirigir? (   ) Sim (   ) Não

Agora imagine que ocorreu um erro na sua auto escola e você já iniciou as aulas 
com a prática sem ter visto a teoria antes, só que você nunca havia sequer se 
sentado no banco do motorista. Você acha que estaria preparado para começar a 
dirigir sem antes ter aprendido a teoria? (   ) Sim (   ) Não

Discuta com um colega sobre como seria essa experiência e aproveite para lem-
brar de outras situações em que você precisou associar teoria e prática para 
realizar algo em sua vida. Anote suas conclusões:

   
   
   
  

Muitas vezes você pode ficar preso a uma vida virtual e se esquecer de ex-
perimentar as coisas na prática. Você corre o risco de viver uma vida inteira 
como o geógrafo, conhecendo o mundo pelos olhos dos outros. Saia e se 
permita viver suas próprias experiências, para que você possa ter uma visão 
de mundo baseada nos seus sentidos e na sua percepção.
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A chegada
O encontro com  
a raposa

Este capítulo é o coração do livro! É o momento em que o príncipe en-
contra a raposa e muitas emoções vêm à tona a partir desse encontro.  
A aventura do pequeno príncipe atinge seu auge quando ele compreende 
o sentido da sua relação com a rosa e o que ela representa em sua vida.

Quando o príncipe saiu de seu planeta ele não sabia exatamente o que 
estava a procurar, apenas foi em busca de sentido. Percorreu então di-
versos lugares e viveu muitas experiências. Todo aprendizado foi válido. 
E por fim, ao se tornar amigo da raposa, compreendeu o sentido de ca-
tivar, compreendeu a importância da sua rosa por causa do tempo que 
dedicou a ela e aprendeu que só se vê bem com o coração.

Todas as lições deixadas como presente pela raposa ao príncipe giram 
em torno do amor. As pessoas que você cativa e as que cativam você 
representam as vias de sentido da sua existência. Somos seres sociais e 
o outro é presença viva, desde o seu reconhecimento como sujeito ainda 
na infância até a sua tomada de consciência de si mesmo, quando você 
cresce e constrói sua identidade e passa então a perceber melhor suas 
relações e sua visão de mundo.
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Agora reflita um pouco:
Quem são as pessoas com as quais você possui um laço afetivo importante?

   
   
   
   
  

O que você faz, ou deveria fazer, para fortalecer um laço afetivo?

   
   
   
   
  

O que você observa nas relações afetivas nos dias de hoje?

   
   
   
   
  

Os seres humanos estão sempre em busca de bons relacionamentos, mas 
muitas vezes quando encontram pessoas dispostas a se relacionar, não 
conseguem por possuírem travas emocionais que os impedem de viver bem 
essas experiências. Quanto melhor for o seu autoconhecimento melhores as 
chances de desfazer essas travas e seguir em frente.
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Vamos explorar um pouco mais as lições da raposa para o pequeno 
príncipe e levar essas mensagens para vida.

Abaixo há três frases deste capítulo do livro que se tornaram bastante 
famosas. Releia estas frases e escreva sua compreensão sobre cada uma.

‘Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos’.

   
   
  

‘Foi o tempo que perdeu com tua rosa que fez tua rosa tão importante’.

   
   
  

‘Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas’.

   
   
  

Você pode formar dupla ou trio com seus colegas e discutir as frases 
para depois escrever o que elas significam para você.

Desafio:
Depois, você vai escrever pequenos bilhetes com a frase que você mais 
se identificou e entregar para as pessoas importantes da sua vida, você 
pode escrever quantos bilhetes quiser.

E para encerrar este capítulo há uma pergunta chave que você pode 
pensar com calma antes de respondê-la:

O que ou quem é a sua rosa?



A viagem de volta pra casa

Depois de sua aventura em busca de sentido, ele se despede de seu ami-
go aviador e retorna para seu o planeta a fim de cuidar de sua rosa e se 
preparar para novas experiências. Observe que a jornada do principezi-
nho não chegou ao fim, mas ficou em aberto para que outras aventuras 
sejam escritas em sua história.

A você que acompanhou o príncipe até aqui, que viveu também a sua 
própria viagem em busca de si mesmo, parabéns! Você certamente sairá 
desta experiência diferente. 

Sua viagem te permitiu visitar muitos lugares incríveis dentro de você 
mesmo, e a cada reflexão, você teve a oportunidade de desvendar misté-
rios sobre sua existência, seu modo de se relacionar, sua forma de ver o 
mundo. Logo, você pode ser considerado um desbravador.

Não se esqueça que você pode refazer essa viagem sempre que desejar, pois 
a cada experiência há coisas novas para se descobrir sobre você mesmo! 

Para finalizar, também deixaremos para você um presente. Guarde com 
carinho e utilize sempre que necessário:

‘O segredo para passar bem pela aventura da vida é sempre voltar 
para você mesmo’.

Com esse pensamento nos despedimos, na esperança de ter proporcio-
nado a você uma excelente viagem!
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Você já parou pra pensar como seria a experiência de encontrar 
você mesmo? Ou já se perguntou: Quem sou eu? A adolescência é 
um momento da vida em que você se depara com muitas dúvidas 
sobre a sua identidade e então inicia uma busca para compreen-
der melhor o que você gosta, o que deseja e até o que não gosta a 
fim de encontrar sua verdadeira identidade.

Agora imagine poder fazer uma viagem recheada de experiên-
cias para conhecer você mesmo e em cada parada desta viagem 
descobrir algo novo sobre si mesmo, sobre como você se relaciona 
com os outros e também sobre a forma como você vê o mundo. 
Imaginou? É assim que você pode encarar a aventura deste guia 
de leitura. Uma jornada na companhia do Pequeno Príncipe para 
se descobrir.

A história do Pequeno Príncipe tem um jeito todo especial de nos 
fazer pensar sobre a vida, sobre as relações com as outras pessoas 
e especialmente sobre o nosso próprio eu. O pequeno príncipe 
realiza sua viagem em busca de respostas, ele passa por muitos 
lugares e em cada experiência há uma reflexão e um aprendizado. 
Você é convidado a realizar esta jornada e nela aprender muito 
sobre sua própria personalidade.

Vamos embarcar juntos nessa viagem e descobrir sensações nun-
ca antes experimentadas!

Que a sua jornada seja incrível!
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