
Papo sobre realeza. Por Juliana Fernandes Gontijo. 
 
- Ô, mãe! Hoje teve uma atividade diferente na escola e a professora, Cláudia, pediu para falar sobre o que a 
gente quer ser quando crescer e dizê porquê.  
- Filha, mas vocês ainda só têm 7 anos...  
- Eu sei, mãe. E a gente riu tanto das respostas.  
- Mas e a sua resposta, Manu?  
- Ah... mãe... Dexa eu contá umas respostas dos meus colegas primeiro.  
- Tudo bem, filha. Vai falando que a mamãe precisa acabar o almoço.  
- Não se preocupe, eu te ajudo a enrolar os bolinhos de arroz. 
- Então, me conta!  
- A Alice falou que ser médica igual a uma tia dela, orto... 
- Ortopedista!   
- Isso, ela disse que a tia, Maria Lúcia, faz cirurgia na coluna. 
- Hum, mas e você, filha?  
- Calma, mãe, deixa eu contá? 
- Então continua, porque estou te ouvindo.  
- O Enzo falou que ser vereador. Eu não achei a menor graça em ser político. Mas todo mundo riu, e eu não 
entendi porquê. 
- É mesmo? 
- É! A Ana Clara disse que vai ser do bombeiro para ajudar as pessoas quando as casas caem ou tem um 
incêndio... Legal, né? Eu gostei dessa ideia também.  
- É uma profissão importante.  
- O Gabriel falou que ser gari do caminhão. Ele quer deixar a cidade limpa, igual o pai dele que trabalha 
varrendo a rua.   
- Interessante isso, muito bom! E você?  
- A Julia falou que vai ser professora. Quer ser igual a Cláudia.  
- Mas e você, filha?  
- Ah... mãe... Eu falei que eu quero ser rainha, porque elas ficam sentadas numa cadeira bonita, tem uma linda 
coroa na cabeça e lindos vestidos enormes. As minhas amigas gostaram da ideia, mas um monte de menino 
riu.  
- E o que sua professora falou?  
- Ela disse que vai dar uma aula sobre vida de rainha... Eu nem sabia que na escola ensinava como ser rainha.   
A mãe imaginando onde a conversa poderia chegar, respondeu:  
- Filha, as rainhas dos contos de fada não existem. É só história, igual da Branca de Neve, Cinderela e...  
- Não, mãe! Aquela da televisão que morreu! Ela já era vovó, é bisavó, né? Ah, eu queria uma coroa igual à 
dela, tão bonita! 
- Mas filha... É lá na Inglaterra, aqui isso não existe. Só nos contos de fada!   
- Ah... mãe, por quê? 
- É uma coisa que se chama monarquia.   
- E o que é monarquia?  
- Uma forma de governar um país. São vários reis e rainhas ou imperadores que vão passando o poder de pai 
para filho e assim por diante. Depois que um fica velhinho e não quer mais ser rei ou imperador, ele passa a 
coroa para o filho ou filha mais velha. Se ele morre, acontece do mesmo jeito. Então rei, rainha ou imperador é 
chamado de Monarca.  
- Hum... - Manu fica pensativa, tentando entender o que a mãe está dizendo. 
- Isso vem de muitos anos, muitos séculos, filha. Aqui no Brasil tinha o Imperador, Dom Pedro I, depois veio 
Dom Pedro II. É quase a mesma coisa. Só que um dia, teve uma briga de quem não queria mais que o nosso 
país fosse governado pelo imperador e de outras pessoas que gostavam dele no poder. Na verdade, foram 
várias pequenas guerras, chamadas de batalhas, e muita gente morreu naquela época. E quem venceu a 
“briga” era o povo que não queria mais o imperador governando o Brasil, entende?  
- Nossa, mãe! Eu me confundi toda. Então eu não posso ser rainha? 
- Quando tiver a aula sobre ser rainha, a Cláudia vai explicar tudo direitinho.  
- Mas, mãe...  



- Não, filha, você não pode ser rainha! E rei e rainha só podem ser da mesma família, isso é a chamada 
dinastia, certo? Dom Pedro I era pai do Dom Pedro II e por aí vai... E lá na Inglaterra, ainda existe Monarquia 
porque a maioria das pessoas ainda quer assim... Japão, Arábia Saudita e alguns outros países também têm 
reis e rainhas. As pessoas comuns gostam de ver aquela vida cheia de riqueza, entende?  
- Ah... mas eu queria ser ela, porque as roupas da rainha são tão bonitas, a coroa é linda. Ela tinha muitos 
chapéis coloridos.  
- Você quiser dizer, chapéus...  
- É isso! 
- Então você acha que ser rainha é só ficar sentada no trono bonito, ter roupas lindas, igual na história da 
Branca de Neve?  
- E não é não?  
- Manuela, esse bolinho está muito grande! 
- Ih... é mesmo! Vou fazer dois então. 
- Bem, voltando sobre a vida da rainha que morreu... Ela governava o país dela, é “como” se fosse um 
presidente da república. Mas não é bem assim um presidente... Na escola, você vai aprender certinho.  
- Ah... Eu achei que era só para ficar sentada lá, com roupa bonita, cheia de ouro, pedras preciosas, ter muito 
dinheiro e comer um monte comida que a gente não tem dinheiro para comprar.  
- Ô Manu, você não gosta da sua vida com a mamãe e o papai?  
- Gosto, mãe, eu amo vocês. Vocês são minha vida! Eu só achava que era tudo diferente sendo rainha... 
- Ah... filha, um dia você vai entender. Mas você sempre vai ser a nossa princesa, porque a gente te ama. Na 
vida, não é o que a gente tem de dinheiro que é o mais importante!  
- Não, mãe?  
- É o que a gente é, filha. Você é uma menina bondosa, carinhosa, que gosta de ajudar as pessoas e muito 
inteligente. Isso que é importante!   
- Hum... acho que entendi. Essa vida é confusa, né?  
- Você viu uma coisa na TV, aquele tanto de gente lá no funeral da rainha?  
- O quê?  
- Ela morreu e não vai levar nada daquela riqueza toda. O filho dela vai ser o rei e, quando ele morrer, vai 
acontecer a mesma coisa. Todo mundo vai ficar triste e vai chegar o príncipe, filho dele mais velho, que vai ser 
o novo rei e assim por diante. E se muita gente que não gosta de rei fizer uma pequena guerra, vai tirar o 
poder dele, entende?   
- Não. 
- Igual ao que eu te falei sobre o Brasil. Como muita gente não gostava do imperador, ele foi proibido de 
governar o país. Lá pode acontecer a mesma coisa, entende agora?   
- Ah... achei que era só pra gente ter muito dinheiro, roupa bonita, viajar para muitos lugares bonitos e comer 
comida muito cara. Eu não sabia que dava tanto trabalho ser rainha...  
- Agora você entende, filha, que a gente pode ser uma boa pessoa sem ter dinheiro, roupa muito bonita ou 
uma coroa de ouro? Ela não podia nem ir ao shopping tomar um sorvete.  
- Sério, mãe?  
- Porque todo mundo conhecia ela e tem um monte de coisa que os reis, rainhas e príncipes não podem fazer. 
São as leis da monarquia. Até chorar no velório para as outras pessoas verem, eles não podem! O filho e os 
netos dela choraram, mas não podia chorar lá não.  
- Nem chorar? Ah... mãe, mudei de ideia! Não pode nem ficar triste? Não quero ser rainha mais nunca! Só se 
for de mentirinha!    
- Então agora você entende, filha? A vida deles deve ser muito triste. De que adianta ter tanto dinheiro e não 
poder nem tomar um sorvete no shopping? Ou chorar no velório dos parentes?   
- Hum... Agora eu entendi tudo. Mas você e o papai são a minha rainha e meu rei. E eu sou a princesa do 
coração de vocês. E eu não quero me separar de você e do papai nunca, mãe! Eu amo muito vocês, muito, 
muito, viu? Mas eu também amo ir ao shopping tomar sorvete. Não entendo porque eles não podem fazer 
isso!    
- Regras da Monarquia, filha. Um dia você vai entender! Mas você pode ir ao shopping tomar sorvete, brincar 
na rua, chorar e sorrir onde você quiser. E saiba que nós também te amamos muito, viu, Manu?   
- Eu também amo vocês! Acabamos! Dois pratos cheio de bolinhos de arroz! Adoro! Será que a rainha já 
comeu? Então, vamos fritar os bolinhos, mãe?   
- Hum, não sei... Agora você fica longe do fogão, Manu! Fogo é muito perigoso. Já, já fica pronto, certo?  


