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A OBRA...

O mergulho do Rei é um texto essencial, de grande sabedoria. Desenvolvido na poética e na boa retórica, 
Caio Ducca, ao associar elementos de estilística à mensagem proposta na narrativa, compôs um livro 
singular. A história é sobre um Rei muito exigente, de regras rígidas, em que as coisas só eram possíveis se 
fossem preto no branco ou branco no preto. Afinal, ele era o Rei de um tabuleiro de xadrez, que fora presente 
de Natal do menino. Férias de verão, jogo na praia... bateu a onda e esparramou tudo, levando o Rei para o 
mar. Sem suas torres e seu exército, o Rei poderoso agora estava perdido e perdido o seu reino estava. Mas 
como quem é rei nunca perde a majestade... Majestade e orgulho não lhe faltavam e, agora, interpretando 
aquele novo espaço, estranho, ele encontrou vários seres marinhos (o siri, a arraia, o cavalo-marinho e a 
tartaruga). Em cada encontro, aprendeu uma mensagem que, no final, o tornou um Rei mais humilde, 
mais sábio. Um novo Rei, com um novo jeito, no mesmo tabuleiro. Um Rei mais feliz.
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ANTES DA LEITURA...

PREPARANDO O AMBIENTE

Sobre uma mesa o educador poderá dispor um jogo de xadrez. Um cartaz com a ilustração das peças que o 
compõem, seguida de breve explicação sobre suas funções, poderá ser exposto em vista de auxiliar a compreensão.

No link da Confederação Brasileira de Xadrez é possível consultar importantes informações a respeito:

http://www.cbx.org.br/files/downloads/Xadrez_lei_da_FIDE.pdf

PARA COMEÇO DE CONVERSA

Convide o grupo a observar o jogo, acolhendo suas primeiras impressões. Para tanto, algumas questões poderão 
orientar a realização desse momento:

Vocês conhecem este jogo?
Já jogaram? Sabem jogar? É fácil? Difícil?
Têm em casa? Compraram, ganharam?
Como se chamam as peças e quais as suas funções?

Mostre à turma o painel e apresente as peças e funções que compõem o jogo de xadrez.

O PERSONAGEM

Conhecidas todas as peças e suas funções, retome no painel as informações referentes ao Rei. Apresente, então, o 
livro, destacando aspectos que agucem a curiosidade do grupo sobre as aventuras de uma viagem inesperada, que 
transforma-se, aos poucos, no despertar da consciência para algo que depende, exclusivamente, de nós.

Problematize:

Em que mundo o rei do jogo de xadrez vive? O que, a cada partida, ele tem que fazer? 
O que faz um rei?
E se, por algum motivo, ele se visse mergulhado numa outra realidade, com outros seres, sem a segurança do que 
ele conhecia e do que ele sabia fazer?
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DURANTE A LEITURA...

A leitura da história poderá ser realizada de forma compartilhada, com destaque especial às falas do Rei. O educador 
poderá confeccionar uma coroa e com ela ir indicando (coroando) os alunos para que realizem a leitura das falas 
em voz alta.

O mesmo poderá ser feito em relação aos outros personagens, principalmente o siri, a arraia, o cavalo-marinho e 
a tartaruga marinha, que apresentam ao rei uma nova realidade. Crachás com os nomes dos animais poderão ser 
elaborados e entregues aos alunos na medida em que esses personagens forem apresentados.

APÓS A LEITURA...

A história convida o leitor a realizar um mergulho em sua consciência, sensibilizando o olhar para questões ambientais 
que se encontram, por vezes, esquecidas e que merecem máxima atenção. Nesse sentido, o educador poderá favorecer 
a reflexão do grupo com a apresentação de vídeos e pela leitura de textos científicos que tratem da conscientização 
ecológica. 

Destacar algumas informações sobre os animais marinhos personagens, bem como resgatar em suas falas a denúncia 
que realizam sobre o que lhes acontece são opções a serem trabalhadas.

Associar a isso algumas atitudes de preservação ampliará o repertório do grupo, transpondo o que foi lido para 
práticas simples e positivas, assim como o Rei buscou fazer.


