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                       TRABALHO – 5º Ano-2º Bimestre -Profª:Adriana Viotti

O livro “O pequeno príncipe”, do escritor francês Antoine de Saint-Éxupéry,  é um dos 10 livros mais lidos no mundo, que trata do seguinte assunto: SER AMIGO e TER AMIGOS.
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Esse livro surgiu graças às ideias de  amigos. Conheça essas histórias:
• Saint-Éxupéry, o autor de O Pequeno Príncipe, estava exilado nos Estados Unidos e hospitalizado para tratar de ferimentos (ele era piloto na guerra). Uma amiga, para distraí-lo, lia para ele a história infantil A pequena sereia, de Hans Christian Andersen. Esse gesto da amiga o encantou e nasceu a vontade de escrever uma história como aquela.
• Seu amigo e também editor americano tinha sugerido a ele que escrevesse um livro para crianças, já que vivia rabiscando um desenho de um menininho de cabelos loiros em guardanapos e pedaços soltos de papel.
• Outro amigo lhe dá de presente um estojo de aquarelas, e ele começa a dar vida e cor ao pequeno príncipe de seus desenhos.
• Saint-Éxupéry escreveu as aventuras de um pequeno príncipe que visitava planetas e encontrou uma raposa, uma rosa, um piloto no deserto... Ele dedicou o livro a seu melhor amigo, com estas palavras:
"Peço perdão às crianças, por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tenho uma desculpa séria: essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo no mundo. Tenho uma outra desculpa: essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda uma terceira: essa pessoa grande mora na França, e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todas essas desculpas não bastam, eu dedico então este livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças (mas poucas se lembram disso).
Corrijo, portanto, a dedicatória:
                             A LÉON WERTH, QUANDO ELE ERA PEQUENINO"
Os temas do livro “O pequeno príncipe” são os seguintes:
• Atrás das aparências, cada ser esconde um tesouro, um mistério que só podemos descobrir com o coração e, não, com os olhos;
• O espírito torna as coisas únicas e cria vínculos; cada um se torna responsável pelos vínculos que constrói;
• É criando vínculos ("cativando") que se pode separar da "massa" um ser que passa, então, a ser "único no mundo", porque poderá ser conhecido e apreciado em sua singularidade;
• As "pessoas grandes" que se esquecem de que foram crianças só se preocupam com o que é útil e julgam com base nas aparências, no preço, no salário, na roupa.

Uma edição digitalizada de O pequeno príncipe (48 páginas) está disponível nestes endereços:    http://www.biblioteca.radiobomespirito.com/o_pequeno_principe.pdf.
https://www.baixelivros.com.br/download-gratuito?o-pequeno-principe.pdf


