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 Que é o libro do principiño

É unha narración corta que conta he historia dun pequeño príncipe que
parte do asteroide unha travesía polo universo, na cal descubre a extraña
forma que adultos ven a vida e comprenden o valor amor e amizade. O
principiño é considerado como un dos mellores libros de todos os tempos. 

Debido  ao  estilo  sencillo  e  directo  foi  considerado  un  libro  para
nenos/as;non obstante, súa profunda reflexividade a vida, a sociedade e
amor faino unha historia de interese para todos. 

Foi publicado en abril de 1943. 

 Análise de frases do principiño. 

"O esencial é invisible para os ollos"

Esta frase dícella o zorro ao principiño. Significa que o valor das cousas
que fuxen dos ollos pero non do corazón. É unha reflexión das cousas que
non somos capaces de ver, observámo las cunha mirada superficial. 

"Foi o tempo que pasaches coa túa rosa o que a fixo tan importante" 

Significa que as relacións e os efectos que se cultivancon tempo, e todo
ese tempo lles dedicamos o que fai valiosas para nos. Reflexiona sobre
importancia  de  dedicar  tempo  a  cousas  que  queremos,  sobre
responsabilidade  de  ser  constantes  nasnosas  relación,  sexan  de
amizadeou de amor. 

"Se ti ves, por exemplo, as catro da tarde, dende as tres comezarei
a ser feliz"

Expresa  a  felicidad  que  produce  amizade  e  a  forma  que  este  cariño
mostrase necesidade que  sentimos de ver  a  alguen querido.  Tamen da
importancia  de  cumprir  as  expectativas  das  persoas  que  queremos  da
responsabilidad que asumimos ante elas.



"Eres responsable para sempre do que domesticaches"

Significa cando se cultivou unha relación, de amizade ou amor con outra
persoa,  isto  comvirtenos  corresponsables  do  progreso  de  relación.
Recordamos  cando  “domesticamos  “  unha  relación  con  outra  parsoa,
voltámonos importantes un para o outro, non podemos abandonarnos. 

"Solo hai que pedir a cada un o que cada un pode dar"

Dícello o rei ao principiño. O rei era incapaz de orndenarlle algo que non
puidera ser cumprido.  Dicía que para ser obedecido solo debía mandar
aquelo que os demais estiveran dispostos a facer. 

4 Significado dos personaxes.  

O principiño. 

É o personaxe principal  do relato.  Vive nun asteroide,  abandonou para
viaxar polo universo buscando un amigo.

Cando chega a terra coñece ao piloto, o cal cóntalle as súas impresións
sobre o mundo dos adultos, sempre ocupados en asuntos, a súa capacidad
para darlle valor a cousas, realmente importantes da vida. O principiño
representa o neno que temos dentro os sentimentos de amor, esperanza e
inocencia que alimentan a nosa vida. Súa forma de ver o mundo motiva ao
piloto ao relato para reencontrarse ao neno que algunha vez foi.

O piloto.

O piloto é o narrador da historia do principiño cando se avaría o seu avión
no medio do deserto do Sáhara.

Cando  era  neno  quería  ser  debuxante,  os  adultos  disuadírono  do  seu
propósito. Encontra no principiño a un amigo que entende os seus debuxos
e ensínalle, suas historias e os seus actos, o verdadeiro valor das cosas.
No piloto retrátase a importancia de seguir os nosos soños. 

A flor.

A flor é o obxeto de amor do principiño. Pero a relación con ela é difícil.O
principiño  a  coida  e  a  protexe;  a  flor  é  orgullosa,  melodramática  e



caprichosa. Seu comportamento confunde ao principiño ata tal punto que
decide emprender una viaxe a través do universo para separarse dela.

Seu recordó faino volver ao seu planeta. Simboliza o amor, que debe ser
cultivado e atendido todos os días.

O zorro.

O  zorro  é  o  primero  amigo  que  encontra  o  principiño  na  súa  viaxe.
Explícalle  ao  principiño  a  súa  amizade  e  que  significa  o  proceso  de
domesticación, en que persoas entablan relacións únicas, onde ambas se
necesitan mutuamente. É o que ensina ao principiño valores de amizade,
quen o leva a reflexionar sobre a relación coa súa flor, posto que a quería.

O cordeiro e a Caixa.

O principiño pídelle ao piloto que lle dibuxe un año, non queda satisfeito co
resultado. O piloto debúxalle unha Caixa e dícelle ao principiño que dentro
esta o seu año. 

Entonces  o  principiño  admitiu  que  eso  era  o  que  quería.  Este  debuxo
representa o poder da imaxinación.

O elefante dentro da boa.

O narrador conta que cando era neno, debuxou un elefante dentro dunha
boa, os adultos non comprenderon o debuxo, a penas vían un sombreiro, asi
que lle qconsellaron que se dedicara cousas importantes. Debido a esto, o
narrador olvida a sua carreira de debuxante e dedícase a de piloto. Anos
mais  tarde  coñece  ó  principiño,  móstralle  o  debuxo  e  entendeuno  o
instante, este debuxo simboliza o enganosas que resultan as apariencias
como a primeira impresión sobre outros, que poden motivarnos a tomar
decisión equivocadas.

O astrónomo.

Un astrómono foi descubridor do asteroide B-612, fogar do principiño.

Sen  embargo,  cando  presentou  o  seu  descubrimento  nun  congreso  de
astrónomos, ninguén o creu debido a vestimenta que levaba. Anos mais
tarde,  volveu facer a  presentación  con vestido a  europea e,  esta vez,
todos lle aceptaron o descubrimento. 

Neste sentido fainos reflexionar sobre a importancia que, en ocasións a
apariencia  das  persoas,  levandonos  a  xuzgalas,  sen  escoitalas  e  sen



verdadeiramente coñecelas.

Os baobas.

Todos os días, o principiño limpia herbas no chan do planeta previndo que
unha delas poda ser baobabs. Os baobabs preocupan o pricipiño porque
son  árbores  que  poden  chegar  a  crecer  demasiado,  ata  o  punto  de
destruir  o  pequeno  planeta.  A  disciplina  do  principiño  mostra  a
importarcia de coller os problemas a tempo, antes que sexa demasiado
tarde.

A serpe.

A serpe é o primerio personaxe que conversa co principiño na terra. É un 
personaxe, que fala en modo enigmático. Será quen envíe a o principiño a 
súa casa, grazas a mordida velenosa.

O rei.

O rei é un presonaxe que reina sobre todo o universo. Pese a sua afán de
mandar é un home de bo corazón: solo da ordes cos demais poidan cumplir.
Como o rei non logra que o principiño quede no planeta para servirlle como
súbdito, nómbrao embaixador seu cando o principiño se vai. Representa a
absurda necesidade dos homes de ter poder.

O borracho.

O borracho é un personaxe que bebe para olvidar a vergoña de beber. Ao
principiño  entristécelle  e  asombra  a  sua  actitud.  Representa  aquelas
persoas que, para fuxir da realidade refúxanse nun vicio. 

O home de negocios

O home de negocios é un personaxe demasiado ocupado nas cuentas como
para atender ao principiño. É rico e posúe todas as estrelas do universo. É
un símbolo de adultos, non son capaces de recoñecer o valor da vida que
están desperdiciando.

O faroleiro

O faroleiro é un dos personaxes que agradan ao principiño, porque realiza
unha tarefa útil. O seu obxetivo é acender un farol de noite, logo debe
apagalo  durante  o  día.  Pero  o  seu  planeta  xira  rápido,  o  seu  traballo
comeza a resultarlle extenuante. Representa as persoas que se entregan
irreflexivamente a tarefas, a veces sin reflexionar sobre sentido do que



fan.

O xeógrafo.

O xeógrafo é un home con moitos coñecementos sobre xeografía. Cando o
principiño o interroga sobre xeografía sobre o propio planeta, descubre,
que non sabe nada de este. O xeógrafo representa a incapacidad para ver
valores que están ao noso alcance, na nosa realidade. É quen revela ao
principiño as condicións efímeras das flores, o cal o entistece moito.

O vaidoso.

O vaidoso é un personaxe excéntrico,  solo vive no seu planeta,  ten un
enorme  necesidade  de  ser  admirado  é  eloxiado  por  outros.  É  unha
representación de aqueles que solo se preocupan do que os demais opinan
deles.


