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 Título da obra: “ A princesa e a ervilha” 

 Autor: Hans Christian Andersen 

 Ilustrador:  

 Editora: Verbo 

  

Biografia do autor: Hans Christian Andresen nasceu em Odense, no dia 2 de abril de 

1805, foi um poeta e escritor dinamarquês de histórias infantis. O seu pai era um 

sapateiro de vinte e dois anos, instruído mas de saúde fraca, e de uma lavadeira vários 

anos mais velha. Toda a família vivia e dormia num único quarto. O pai adorava o seu 

filho a quem fomentou a imaginação e a criatividade, deixando-o aprender a ler, 

contando-lhe histórias e, mesmo, fabricando-lhe um teatrinho de marionetas. 

Bibliografia do autor: Hans Christian Andresen é autor de contos infantis, dos mais 

conhecidos no mundo. Tanto que é considerado por muitos como o pai da Literatura 

Infanto-Juvenil. 
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Os contos mais  famosos são: O Patinho feio, A Sereiazinha, A Roupa Nova do 

Imperador, A Rainha das neves, Os Sapatinhos vermelhos, O Alfaiate valentão, O 

Jardim do Paraíso, O Soldadinho de Chumbo, A Caixinha de Surpresas, O Abeto, O 

Pequeno Cláudio e o Grande Cláudio, A Princesa e a Ervilha, A Pequena Vendedora 

de Fósforos, A Polegarzinha, O Sino, O Limpador de Chaminé, O Menino Mau, 

Lukoie, A velha Mansão, A Sombra, A Princesinha, A Margarida, As Cegonhas, As 

Flores de Ida, O Anjo, O Caracol e a Roseira. 

No conto que lemos, quem são os interpretes das personagens? No conto que 

lemos as personagens de Walt Disney são os intérpretes.      

Personagens e interpretes do conto: Mickey no papel de príncipe. Minnie no papel 

de princesa. Horácio no papel de rei. Clarabela no papel de rainha. 

Vocabulário novo:   contorciam-se, rajadas, ribombavam, súbditos, tempestade, 

ferrolho, soleira, ceia, contemplou, exultou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Resumo: Era uma vez um príncipe que queria casar com uma princesa, mas com uma 

princesa verdadeira. Por isso, resolveu ir dar uma volta ao Mundo para a encontrar, e 

na verdade não faltavam princesas; mas o príncipe nunca ficava com a certeza de 

serem verdadeiras, porque havia sempre nelas qualquer coisa que o fazia desconfiar. 

Até que, por fim, voltou outra vez para o palácio, muito triste por não ter achado o que 

ambicionava. 

Certa noite, fazia um tempo horrível, as faíscas cruzavam-se no céu, vindas de todos 

os lados, e a chuva caía às bátegas, um horror! Alguém bateu à porta do palácio, e o 

velho rei mandou abrir imediatamente. 

Era uma princesa. Mas em que estado ela vinha, meu Deus! A chuva escorria-lhe dos 

cabelos e dos vestidos e entrava-lhe nos sapatos. Apesar disso, declarou que era uma 

princesa verdadeira. 

“É o que vamos saber!”, pensou a rainha. Depois, entrou às escondidas no quarto 

destinado à princesa, e pôs uma ervilha entre o colchão e o enxergão da cama. A 

seguir, colocou mais vinte colchões e igual número de enxergões todos por cima uns 

dos outros, e só no fim é que fez a cama. 
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A princesa deitou-se, e no dia seguinte de manhã perguntaram-lhe se tinha dormido 

bem. 

- Muito mal! – respondeu ela. – Quase não preguei olho toda a noite! Não sei o que 

havia dentro dos colchões. Era qualquer coisa tão dura, que me deixou o corpo cheio 

de nódoas negras. Um martírio! 

Com esta resposta, perceberam todos que se tratava de uma princesa verdadeira, 

porque tinha sentido uma simples ervilha debaixo de todos aqueles colchões e 

enxergões. E só uma princesa podia ter uma pele tão delicada. 

O príncipe, com a certeza absoluta de que encontrara uma princesa verdadeira, casou 

com ela, e a ervilha foi posta num museu, e ainda lá deve estar, a não ser que algum 

coleccionador a tenha tirado. 

 


