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                        ra uma vez um reino bem pequenininho. Não era 
um reino lá muito rico, mas, como todo reino que se preze, ele tinha 
uma bela Rainha e Súditos.

Os Súditos não eram muitos: diz 
a lenda que eles não passavam de 20 
ou 30 e que, como o próprio reino, eles 
eram muito pequeninos.

A Rainha desse nosso reino estava 
com um problema: ela achava que seus 
Súditos eram muito ingênuos e indefesos. 
Sabe o que eles faziam?

Nada, ou quase nada: eles passavam o dia todo 
dentro do castelo, olhando para as paredes, correndo 
de um lado para o outro, comendo, brigando, chorando, gritando, 
quase sempre grudados no manto real da Rainha.
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A Rainha não sabia o que fazer para que os seus pequenos 
Súditos se tornassem menos dependentes dela e para prepará-los 
para enfrentar o mundo real. Ela sabia que um dia eles teriam que 
viver sem a proteção real e temia pelo futuro deles. Estava ficando 
desesperada e andava de um lado para o outro do castelo.

Muitos Súditos haviam largado as barras da saia real e 
olhavam para fora. 

A Rainha percebeu como, 
olhando pelas recém-abertas 
janelas do castelo, os Súditos 
ficavam fascinados com as 
carruagens que passavam, 
com as lebres, com os 
caçadores, com as nuvens. 
Ela viu, surpresa, com que 
alegria eles brincavam com 
os raios de sol.

A Fada pegou sua varinha e fez “Plim!” de novo. Dessa vez, 
apareceu uma enorme porta no castelo. 

A Fadinha falou:
– Minha Rainha, sempre que 

Vossa Majestade puder, deixe que 
os seus Súditos pulem, dancem e 
corram pelos campos reais.

Deixe que eles vejam e 
conheçam as árvores e os 

bichos reais, a 
grama real, 
os lagos e o 
ar real...

E então a Fada sumiu, enquanto a     
Rainha e seu bando alegre saíam pela  
porta do castelo.

De repente, como sempre acontece nessas horas, apareceu uma 
Fada: a Rainha ouviu um tilintar de sinos, seus aposentos reais se 

encheram de gelo seco e purpurina 
e, depois de muita frescura, uma 
Fada finalmente apareceu.

– Qual é o galho, ó Rainha?
A Rainha explicou. E a 

Fadinha olhou à sua volta, pensou 
um pouco e disse:

– Vamos começar do começo!
Então ela sacou sua varinha mágica e “Plim!”: as paredes do 

castelo, que eram totalmente fechadas, se encheram de janelas. 
Onde antes se viam apenas muros de pedra 
fria, podia-se agora olhar o vasto 
céu azul, nuvens 
das mais diversas 
formas, árvores, 
bichos e gente.
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urante um tempão, os Súditos rolaram, 
escalaram, pularam, cantaram e brincaram 
feito loucos. Eles correram pelo gramado real 

atrás de borboletas reais, atiraram pedras no lago real, colheram 
frutas nas árvores reais, sentiram o perfume das flores reais, 
ouviram o canto real dos passarinhos...

Depois de algum tempo, todos voltaram para o 
castelo. A ideia da Rainha, ao chegar de volta ao 
grande salão real, era conversar com os Súditos 

sobre os problemas reais de seu reino.
A Rainha havia preparado tabelas e 

gráficos, que queria mostrar e explicar para 
os Súditos.

Mas, para tristeza da Rainha, uma vez 
no salão do castelo, a bagunça recomeçou. 
A Rainha tentou chamar a atenção dos 

Súditos, mas esses nem 
a ouviram, estavam 
muito ocupados 

correndo e tagarelando. A 
Rainha foi ficando aflita, ela queria 
ordem para mostrar seus gráficos 
e tabelas, os Súditos só queriam  
fazer bagunça.

Comentário
No começo de nossa história, a Rainha descobre o interesse dos 

pequenos Súditos pelo mundo que existe fora do castelo. Deixar Súditos e 
Súditas brincarem ao ar livre aparece como a primeira de uma série de ideias 
para desenvolver um trabalho realmente educativo, a partir da situação inicial de 
confusão no Pequeno Reino. Assim como os pequenos Súditos, nossas crianças 
também se interessam pelo mundo fora das salas de aula... 

Discussão 1
Brincando ao ar livre

A Discussão 1 apresenta ideias para aproveitarmos espaços como o pátio e, sempre 
que possível, áreas verdes, para estimular as brincadeiras ao ar livre. Outras discussões, 
especialmente a Discussão 9, exploram outros aspectos dos passeios ao ar livre que 
podem ser aproveitados para enriquecer o trabalho educativo. 

Também falamos, nesta primeira discussão, sobre a importância de oferecer sempre 
novos materiais para as crianças brincarem e de ensinar jogos e cantigas de                     
nosso folclore. 

Acesse a Discussão 1 completa em: www.lucapr.com.br

Não perca, a seguir
Vamos agora ver o segundo capítulo de nossa história, em que a Rainha “dá uma 

bronca” nos pequenos Súditos e depois se arrepende...

Antes de prosseguir eu gostaria de lembrar que, ao longo desta história, eu falo 
de “pequenos Súditos”, no masculino, mas, ao usar essa expressão, é claro que estou 
querendo falar também de “pequenas Súditas” e, metaforicamente, pensar em uma 
educação mais divertida e eficiente tanto para os meninos quanto para as meninas...
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