
Leandro, rei da Helíria de 
Alice Vieira 

Respostas ao guião de leitura 

 



Antes de começar  

• O TEXTO DRAMÁTICO E A REPRESENTAÇÃO 

• A obra de teatro (texto dramático) é escrita com a finalidade de ser 
representada diante de um público, embora também possa ser lida e 
apreciada como qualquer outro texto literário. 

 

• As personagens são representadas pelos atores. 

• O espaço onde decorre a ação é representado pelo cenário. 

• Os acontecimentos constituem a ação dramática. 



Elementos constitutivos do drama e espetáculo teatral 

• A escrita de teatro ocorre, em verso ou em prosa, sob a forma de 
diálogo e, por vezes, de monólogo e apartes (o ator dirige-se 
diretamente ao público), e nela podemos distinguir: 

• As falas das personagens (réplicas): são antecedidas do nome da 
personagem e correspondem ao texto que ouvimos na representação.  

• As indicações cénicas (ou didascálias) surgem entre parênteses ou em 
itálico e não são ditas durante a representação; são as informações do 
autor sobre a movimentação cénica das personagens, o vestuário, o 
cenário, a luz, o som, a música e ajudam a recriar a representação. 



O texto de uma peça de teatro divide-se em atos e em cenas. 

• Há mudança de ato sempre que há uma pausa e mudança de cenário. 

• Há mudança de cena sempre que há entrada ou saída de personagens. 

• Outros profissionais que contribuem para o espetáculo: 

• Encenador →dirige o espetáculo 

• Luminotécnico →responsável pelas luzes 

• Sonoplasta →responsável pelo som 

• Caracterizador → trata do aspeto do ator (maquilhagem) 

• Figurinista → concebe o guarda-roupa 

• Aderecista → encarregado dos adereços 

 



1º Ato / Cena I 
 
1. Ao longo da peça, no início de cada cena, surgem os nomes das personagens 
que, em cada momento, estão em palco. Esta peça, começa, pois com um diálogo 
entre o Rei Leandro e o Bobo. 
1.1. Transcreva a indicação cénica que tem por função indicar o espaço em que se 
encontram as personagens. 

1.1. “(No jardim do palácio real de Helíria.)” (pág.11) 



2. Qual é o estado de espírito do Rei? 
2.1. Indique o que o motivou? 

R: O rei  está angustiado, devido a um sonho que teve. 

 



3. Segundo o Rei, as noites “nunca têm fim”. Ao contrário, o 
Bobo considera que os seus dias é que são grandes. Por que 
razão pensa o Bobo assim? 

R: O Bobo pensa desta forma porque acorda de manhã com os 
sinos e a partir daí é um rodopio: é chamado pelo Rei, pelas 
filhas, sobe e desce escadas. 

 



4. Atente nas falas do Bobo. 
4.1. Em algumas das suas réplicas, as palavras do Bobo têm 
uma clara intenção crítica. Explique, por palavras suas, a 
críticas do Bobo. 

R: O Bobo revolta-se com o facto de não darem valor aos pobres, que 
trabalham muito durante o dia, restando-lhes pouco tempo para 
descansarem. Por outro lado, os ricos pouco se importam se os pobres 
têm fome ou frio. O Bobo considera que o seu sangue é igual ao dos 
fidalgos e lamenta o facto de nem sequer saberem o seu nome e 
acharem que não tem direito a sonhar. 



4.2. Por vezes, o Bobo recorre à ironia para 
exprimir a sua crítica. Exemplifique. 

• “Só os grandes fidalgos é que sonham!(…) Sonhar seria um 
luxo, um desperdício!”  

• “Todas as manhãs, quando o frio me desperta e sinto o 
corpo quebrado de dormir na palha estendida no chão, 
então é que eu percebo como sou feliz….”  



4.3. Mostre que o Bobo pretende provocar o 
riso. 

• “Aqui há uns dias comi um besugo estragado, deu-me a volta 
às tripas, e olha…”;  

• “Mais abertos não consigo…” 



4.4. Indique uma fala do Bobo que seja um aparte. (momento 
em que o ator se dirige diretamente ao público como se o 
outro ator não  o pudesse ouvir.) 

R“É o que faz ser Deus… Eu cá, quando quero mandar um recado, é 
uma limpeza: “Ó Brites, guarda-me aí o melhor naco de toucinho para 
ceia!” Não preciso de mandar os meus recados pelos sonhos de 
ninguém. 



5. Se representassem esta cena, indique as 
partes do texto que não deviam ser ditas. 

R: Não deveria ser dito o chamado texto secundário, isto é, as 
indicações cénicas ou didascálias. 



Cena II 
1. Nesta cena, para além das aias, surgem duas novas 
personagens. Indique a relação que existe entre elas e o Rei. 

• Hortênsia e Amarílis são irmãs e o Rei é o pai delas. 



2. As duas novas personagens têm nomes de flores. 
2.1. Apresente a razão que terá levado o rei a dar-lhes nomes 
de flores. 

• Ele refere-se sempre às filhas como as suas flores, talvez 
porque embelezem, animem e perfumem o palácio. 



2.2. Caracterize-as a partir das suas atitudes e 
das intervenções do Bobo. 

• Amarílis é hipócrita (“ (…) quando me chamaste para eu te cantar 
umas trovas sobre a tua irmãzinha, já eu te servia (…)”) e manhoso 
(“Nada, nada…”); Hortênsia é autoritária e agressiva (“Quero saber, 
já!, o que foi que tu contaste a meu respeito, bobo imbecil!”; “Eu 
mato-a! Eu mato-a!”) 

 



3.Releia as três últimas intervenções do Bobo e explique o uso 
de reticências (no final das três réplicas e no início das duas 
últimas) e aspas. 

• As reticências indicam que o seu discurso foi interrompido e 
retomado posteriormente. 

• As aspas assinalam a citação das frases ditas por Amarílis a propósito 
de Hortênsia. 



3.1. Nestas últimas três falas, o Bobo repete 
seis vezes “dizia ela”. Com que intenção? 

R: O Bobo pretende proteger-se, deixando bem claro que ele 
apenas está a repetir as palavras ditas por Amarílis. 



Cena III 
1.Entra em cena mais uma filha do Rei – Violeta. Procure no dicionário 
de símbolos, a significação deste nome.1.1. Refira se o nome está 
adequado à personagem. 

• Violeta é a “Cor da temperança, feita de uma proporção igual de 
vermelho e de azul, de lucidez e de ação refletida, de equilíbrio entre 
a terra e o céu, os sentidos e o espírito, a paixão e a inteligência, o 
amor e a sabedoria” (Dicionário dos Símbolos) 

• O nome adequa-se à personagem, pois esta é, de facto, muito 
equilibrada. 



2. Partindo do diálogo entre as três irmãs, 
defina a relação existente entre elas. 

• As duas irmãs mais velhas desprezam Violeta por ser a irmã 
mais nova e não permitem a sua opinião. Por outro lado, 
Violeta afirma a sua maturidade, referindo o facto de ter um 
pretendente. 



3. Despeitadas, Hortênsia e Amarílis tecem considerações 
sobre o príncipe Reginaldo, pretendente à mão de Violeta. 
Como reage Violeta a tanta maledicência? 

• Violeta não se sente afetada com as palavras das irmãs e refere que 
saberá lidar muito bem com o príncipe. 

 

 



4. Indique os argumentos utilizados por Amarílis para levar 
Violeta a desistir do seu casamento com o príncipe? 

• Amarílis refere a idade avançada do pai e o seu débil estado 
de saúde. 



5. Delimite, nesta cena, um longo aparte do 
bobo. 

• “Salamaleques de um lado, salamaleques do outro (…)” até 
“(…)Adeusinho! (págs. 26-27). 



5.1. Este aparte implica uma interrupção da 
ação. Comprove esta afirmação. 

• As indicações cénicas que surgem imediatamente antes e depois do 
aparte: “(A cena para, e o Bobo dirige-se à plateia)”; “(A ação é 
retomada onde estava) mostram que há interrupção da ação. 

• Os apartes do Bobo servem para nós ficarmos a saber 
verdadeiramente o que é que ele pensa e também para nos 
anunciar o que pode ou não correr mal. 

 



6. Refira a importância do diálogo final para o 
desenvolvimento da ação. 
• Neste diálogo, põe-se em evidência a simbologia das flores que 

deram origem ao nome das raparigas. Violeta, símbolo da modéstia; 
Amarílis, símbolo da traição; Hortênsia, símbolo da vaidade. Estas 
informações são importantes, porque é a simplicidade de Violeta que 
vai provocar a sanha do pai e a sua expulsão de casa. Contudo, vai ser 
muito feliz porque tem o amor sincero do príncipe Reginaldo, com 
quem casa e acaba por mostrar ao pai que ele não compreendeu bem 
a sua mensagem. Já as irmãs são caprichosas, vaidosas e vão tratar 
mal o pai. Acabaram por ser vítimas da sua própria ambição e 
maldade, atacando-se uma à outra. 



Cenas IV a IX 
1. Nestas cenas, ficamos a conhecer os pretendentes das três princesas. 
1.1. Faça o retrato psicológico das três princesas. 
 
• Amarílis –Filha mais velha de Leandro; •“Diz o povo que é mulher artificiosa e 

enganadora” ; •Interesseira;  

   •Não se preocupa com a superficialidade do noivo, pois só se interessa pelo seu dinheiro  

•Falsa; •Ingrata; •Oportunista;  

 

• Hortênsia-Filha do meio de Leandro;  

•“Sabes que o povo diz que as Hortênsias são mulheres caprichosas e inconstantes”;  

•Falsa e interesseira, como a irmã mais velha;  

•Não se incomoda com a falta de personalidade do noivo, pois também é materialista; 

•Entra em competição com Amarílis; 



Violeta - •Filha mais nova de Leandro e a sua preferida;  
•Bondosa e amorosa;  
•Preocupa-se com o bem-estar de todos;  
•Tem por Reginaldo um amor verdadeiro e desinteressado;  
•Não consegue reduzir o amor a algo palpável;  
•Apesar de ter sido expulsa do reino pelo pai não lhe guarda rancor;  
•Fez do seu reino um lugar aprazível para viver;  
•Viveu preocupada durante aqueles anos sem saber de Leandro;  
•Dá a todos uma lição de vida ao perdoar o pai por aquilo que lhe fez. 



Cenas IV a IX 
1. Nestas cenas, ficamos a conhecer os pretendentes das três princesas. 
1.1. Faça o retrato psicológico dos três príncipes. 
 
• Felizardo é vaidoso, convencido, altivo, grosseiro e gabarola. 

 

• Simplício não tem vocabulário e limita o seu discurso a uma única 
frase: “Tiraste-me as palavras da boca.” No entanto, apoia 
incondicionalmente o que Felizardo diz. 

 

• Reginaldo é terno, delicado, apaixonado e respeitador. 



2. Violeta também teve um sonho. Reconte-o. 

• Violeta ouvia muito barulho de armas, de espadas, gritos e a voz do 
pai a chamar pelas filhas. As irmãs riam-se muito e de tal modo que 
ela não conseguia distinguir o riso do ruído das armas e dos gritos do 
pai. Ela estendia a mão ao pai mas ele não a via. Parecia estar cego. 
Apesar de chamar por ele, não a ouvia. Viu-o a caminhar à toa junto 
de um precipício e por mais que o quisesse ajudar não conseguia 
porque ele não a ouvia. 



3. A cena VI distingue-se graficamente de todas as outras. Porquê? 
Porque todas as falas das personagens são em verso. 

• 3.1. Que realidade se pretenderá mostrar com esta cena? Haverá 
alguma intenção crítica? 

• Esta cena revela a existência, na corte, de um mundo paralelo, 
constituído por homens e mulheres que vivem e morrem “por meio 
tostão”.  

• Repare-se nos seis últimos versos do “coro das criadas”, que são 
repetidos, no final, por todos (criados e criadas).  

• O ritmo acelerado da canção com extensas enumerações sugere uma 
vida intensa de trabalho e dedicação a quem nem sempre merece os 
sacrifícios do povo. 



3.2. Proponha uma explicação para o facto de as personagens 
que protagonizam esta cena não serem designadas por um 
nome próprio. 

• Elas não representam seres individuais, sendo antes representantes 
de uma classe (personagem-tipo). 



Cena X 
1. Esta é uma cena fulcral do desenvolvimento da ação, nela 
participando todas as personagens mais importantes. 
1.1. Situe a ação desta cena no espaço. 

• A cena situa-se na sala do banquete; “numa noite…” e “de manhã”. 



1.2. Resuma o episódio que vai introduzir uma 
grande alteração na vida das personagens. 

• O rei anuncia que entregará a governação do reino à filha 
que provar ter mais amor por si. Então Violeta compara a 
falta que o pai lhe faz à necessidade que a comida tem de 
sal. Não compreendendo estas palavras, o rei decide 
expulsar Violeta do reino e dividir o seu reino com as outras 
duas filhas. 



2. O Rei começa o seu discurso, dizendo que teve um sonho 
estranho. 
2.1. Indique a reação de Violeta quando o pai começa a relatar 
o sonho. Como a justifica? 

• Violeta levanta-se de imediato e fica de pé muito séria, porque 
também ela teve um sonho e nele via que algo iria provocar a 
desagregação da família.  



3. Refira a importância desse sonho para os 
acontecimentos que se seguem. 

• Na opinião do Rei, os deuses querem que ele deixe de reinar. Daí que 
ele tenha tomado a decisão de abandonar o poder e entregá-lo à filha 
que melhor demonstrasse o seu amor por ele. Cada uma delas 
expressou o seu amor pelo pai, mas o rei não percebeu as palavras de 
Violeta. Por isso, acabou por expulsá-la do reino e a partir desse dia 
impediu que se falasse no nome dela em todo o reino.  

• O sonho marca, assim, o início da sua própria desgraça.  



4. “Há momentos do dia em que me apetece deixar tudo(…)”, 
diz o Rei. Indique o tipo de vida que o Rei deseja. 

• O Rei gostaria de ser um simples habitante do seu reino e viver em 
liberdade, em pleno contacto com a natureza. Acha que já fez tudo o 
que tinha a fazer quer pelo reino quer pelas filhas; chegou, por isso, a 
hora de descansar. 



5. Explicite a importância dos apartes do Bobo. 

• Ao longo da peça, o Bobo para além da sua função cómica, assume 
também o papel de comentador e de crítico. Nesta cena, os seus 
apartes permitem conhecer melhor as pessoas que rodeiam o rei, 
como é o caso do conselheiro. 



6. Atenta nas indicações cénicas desta cena: 
Completa o quadro com exemplos. 

Indicações cénicas Exemplos 

Movimentação das personagens “(…) o rei, que se levanta (…)”, “(…) Violeta levanta-se da mesa(…)” 

Gestos “Simplício encolhe os ombros”, “Simplício diz que não com a cabeça” 

Expressões faciais “zangado”, “o conselheiro sorri (…)” 

Tom e altura de voz “dá um grito (…); “apopléctico”. 



Cena XI 
1. Esta cena, com que termina o 1º ato, é a continuação da anterior, nela 
entrando apenas uma nova personagem: o escrivão. 
1.1. O Rei dita um texto ao escrivão. Este pode constituir um aviso que 
será afixado nos muros do reino. Reescreva-o resumidamente, 
começando do seguinte modo. Avisam-se… 

• Avisam-se todos os habitantes do reino que, a partir de hoje, não será 
permitido pronunciar o nome de Violeta, minha filha mais nova, sob 
pena de morte pela forca. Mais aviso que ela nunca mais poderá 
voltar a este reino e que será imediatamente despojada de todos os 
bens. Desejo que morra à fome e à sede, que se esvaia em sangue, 
que se perca nas florestas e nas montanhas. 



2. O diálogo de Reginaldo com o Rei é revelador da 
maneira de ser do Príncipe. Está de acordo com esta 
afirmação? 

• Sim, estou de acordo. De facto, Reginaldo revela o seu amor por 
Violeta ao dizer ao Rei que Violeta não irá sozinha e que ele a 
acompanhará. Por outro lado, diz-lhe que não precisa da riqueza de 
Violeta, pois apenas o amor o move. Mostra ser um homem honrado. 



3. Depois de expulsar Violeta, o Rei chama as 
outras filhas. O que lhes anuncia? 

• O Rei torna as outras duas filhas senhoras absolutas dos 
domínios que até ali ele governava, dividindo o reino. Assim, 
Amarílis fica com a governação do Norte e Hortênsia com a 
governação do Sul. 



4. A última frase de Hortênsia confirma 
alguns traços do seu caráter. Quais? 

• São confirmados pela última frase de Hortênsia a 
ingratidão, a maldade, a mesquinhez. 



2º ato / Cena I 
1. A primeira cena do 2º ato começa exatamente com as 
mesmas personagens com que a peça se iniciou: o Rei Leandro 
e o Bobo. 1.1. Indique quando e onde se encontram.  

• As personagens encontram-se muitos anos depois, numa estrada. 



2. A primeira indicação cénica (no caso da leitura) ou a 
observação das personagens (no caso da visualização do 
espetáculo teatral) permite ao leitor/espetador deduzir que 
houve uma alteração na vida do Rei. Porquê? 

• Leandro e o Bobo “vestem farrapos”. Este pormenor indicia 
que o Rei terá perdido o seu reino, vivendo agora 
miseravelmente. 



3. Indique o papel do Bobo. 

• O Bobo é comentador/narrador. Mais uma vez dirige-se à 
assistência e mostra que o seu companheiro de viagem já 
não é rei, mas um simples pedinte. Por outro lado, 
estabelece o contraste entre o passado e o presente, 
explicando aos espetadores o que originou tal mudança.  



4. O Rei pronuncia cinco vezes a mesma frase. Identifique-a e 
proponha uma explicação para tal repetição. 

• A frase repetida é “Eu sou Leandro, o rei da Helíria”. 

• Com esta frase, o Rei tenta convencer-se a si próprio de que ainda é o 
quem era. Observe-se que apenas a primeira frase é dirigida ao Bobo; 
as outras quatro são murmuradas, isto é, têm o Rei como único 
destinatário. 



5. O Rei começa a cantar uma canção e o Bobo canta “em 
contraponto”. 
5.1. O que significa esta expressão? Mostre que, de facto, o 
Bobo canta “em contraponto”. 

• Esta expressão significa “arte de sobrepor uma melodia a outra 
melodia; de exprimir uma oposição a outra ideia”. O rei canta dizendo 
que teve um reino, um manto, um cetro e uma coroa e o bobo 
contrapões dizendo que o rei deu o reino, o manto, o cetro e a coroa. 



Cenas II, III e IV 
1. O Rei e o Bobo estão agora numa gruta, onde se refugiaram por causa 
da tempestade. É aí que se encontram com um pastor. 
1.1. Em resposta às primeiras palavras do Rei, o pastor é irónico. De que 
modo o mostra? 
 

• Fá-lo dizendo que ele é o rei de copas, rindo-se e convidando-o a 
entrar no seu palácio. 



1.2. O pastor fica surpreendido ao olhar para o Rei. O 
que lhe chama a atenção? 

• Chamam-lhe a atenção a cor dos olhos, o tamanho das 
barbas e o porte altivo. 



1.3. Apresente uma interpretação possível 
para a presença deste pastor na ação. 

• O Pastor é pretexto para que o Bobo dê a conhecer a causa 
para a atual situação em que se encontram; como se verá 
mais adiante, é o pastor que conduz o Rei junto da sua filha 
Violeta. 



2. Em relação às cenas II e IV, a cena III constitui um avanço ou 
um recuo no tempo? 
Constitui um recuo no tempo. 

• 2.1. Que solução cénica propõe a autora para, durante a 
representação da peça, assinalar a mudança de tempo? 

• A mudança de tempo é sugerida através da luz: “(A luz vai diminuindo 
e apaga-se sobre o bobo, o rei e o pastor, e ilumina as princesas e os 
príncipes)” (pág.73); “( A luz regressa à gruta)” (pág. 79) 



3. Na cena III, o leitor/espetador fica a saber por que motivo o 
Rei se encontra na miséria. Resuma o que aconteceu. 

• As filhas, Amarílis e Hortênsia, e os restantes maridos não quiseram 
Leandro nos seus reinos. Daí que o tenham proibido de aí 
permanecer, dizendo que não permitiam a presença de preguiçosos. 



4. A canção que as personagens entoam (cena III) 
mostra bem o seu caráter. Indique um adjetivo que as 
caracterize e fundamente a sua escolha. 

• O adjetivo poderá ser ingratas: o pai gostava das filhas e foi 
generoso; quando abdicou, elas trataram-no como um inútil. 



Cenas V, VI e VII 
1. Tal como aconteceu com as três cenas anteriores, também as cenas V, 
VI e VII constituem uma unidade. 
1.1. Indique a personagem que estabelece a ligação entre as cenas. 

• É o pastor que estabelece a ligação entre as cenas. 

 

• 1.2. Identifique os espaços em que decorrem. 

• A cena V decorre no palácio de Violeta e Reginaldo; a cena VI, na 
gruta e a cena VII, novamente no palácio de Violeta e Reginaldo. 



1.3. Indique a forma como se organiza o 
tempo ao longo das três cenas. 

•As cenas V e VII ocorrem no presente; a cena VI no 
passado. 



1.4. Transcreva as palavras da cena V que mostram 
que a cena seguinte é o relato, em discurso direto, 
da conversa do Pastor com o Bobo. 

R: São as últimas palavras da cena V: “(…) eu disse…” 
(pág. 84). 



2. Na cena V, o leitor/espetador compreende agora a reação do 
pastor quando viu pela primeira vez o Rei da Helíria: (“Olha-o 
de frente e recua, muito surpreendido, murmurando) A cor dos 
olhos…O tamanho das barbas… O porte altivo…” Explique 
aquela reação. 

R: O Pastor fica surpreendido, porque pensa ter encontrado o 
pai de Violeta, uma vez que aquele homem corresponde à 
descrição que Violeta faz dele todos os domingos, desde que 
foi viver para o reino com o príncipe Reginaldo. 



3. Durante a conversa entre o Pastor e o Bobo, o Rei murmura 
várias frases diferentes, todas elas começadas por “Em toda a 
parte há…” 
3.1. Enumera tudo o que o Rei encontra “em toda a parte”. 
 

R: “Em toda a parte” o Rei encontra “dor, ingratidão, miséria, 
ódio, privações, ciúme, morte, ambição, loucura, medo, 
conspirações, intrigas, fome, traições, grades, ciladas, 
injustiças.” 



3.2. Apresente uma interpretação para aquela 
visão tão pessimista do mundo. 

R: O abandono de que foi vítima por parte das filhas mais 
velhas leva a que o Rei tenha uma visão pessimista do mundo. 



3.3. Paralelamente, o pastor descreve um lugar bem 
diferente do mundo que o Rei conhece. Caracterize o 
reino em que vive o pastor, a partir das informações que 
ele fornece. 

R: É um reino onde há liberdade, ausência de violência e 
repressão, trabalho para todos, respeito pelo saber dos mais 
velhos, alimento em quantidade. 



4. Explique por que razão o pastor tem a certeza 
de que o Rei e o Bobo não tardam a chegar ao 
reino de Violeta e do príncipe Reginaldo. 

R: O pastor sabe que o Bobo ficou cheio de vontade de 
encontrar um lugar com as características daquele que ele 
descreveu. 



5. Preparando a receção aos visitantes já próximos, 
Violeta diz ao marido “Mas agora não irei aceder ao 
vosso pedido. Com esta afirmação, ela pretende dizer 
que: 

R: B. Vai pôr em prática o seu plano. 



Cena VIII 
1. De acordo com a indicação cénica inicial, o Rei e o 
Bobo estão agora “às portas do reino”. De que reino? 

R: Estão às portas do reino de Violeta e Reginaldo. 



2. Conversando com o Bobo, o rei afirma que os seus 
olhos nunca o enganaram. O Bobo, porém, não é da 
mesma opinião. Porquê? 

R: O Rei nunca conseguiu ver que as filhas mais velhas não 
eram verdadeiras quando diziam que gostavam dele, nem 
conseguia ver que o conselheiro o enganava. 



3. Transcreva, das réplicas do Rei, duas frases que 
funcionem como indícios do que vai acontecer. 

• “Não sentes por aqui um cheiro familiar?” 

• “Conheço este cheiro…” 



Cenas IX, X e XI 
1. Situe agora a ação no espaço. 

• A ação situa-se no reino de Reginaldo e Violeta. 



2. Indique a importância destas cenas no 
desenvolvimento da ação. 

R: Estas cenas representam o momento em que o Rei chega ao 
reino onde vive a sua filha mais nova. Pode dizer-se que se dá 
início ao desenlace. 



3. Dá-se início ao banquete e vão sendo servidos vários pratos sem sal 
ao Rei.  
3.1. Mostre, através das indicações cénicas, que a reação do Rei vai 
sendo cada vez mais intensa. 

R: As indicações cénicas que demonstram a crescente intensidade da 
reação do Rei são: “o rei prova e imediatamente põe de lado”; o rei 
prova, faz uma careta e põe de lado”; (…) e a rejeição do rei, num 
crescendo de desagrado até acabar por dar um safanão nos criados, 
deitar ao chão as travessas (…); explode”. 

SUBLINHAR NO TEXTO  



4. Com a frase “É apenas comida sem sal, 
senhor.”, Violeta pretendia: 

R: C. fazer uma alusão ao passado (mostrando a 
intenção não compreendida das suas palavras). 



5. Conta como Violeta mostrou o seu amor 
pelo pai. 

R: Ao presenteá-lo com alimentos sem sal, Violeta 
pretendeu mostrar ao pai quanto valem os melhores 
manjares, quando lhes falta o sal. Por outro lado, fez 
ver ao pai que ele nunca a perdera e que ela tinha sido 
sincera na expressão do seu amor usando palavras 
simples. 



6. Num longo aparte, o Bobo explica ao público por que 
motivo, na atualidade, o final da história seria diferente. 
Que motivo é esse? 

R: Hoje em dia faz-se a apologia da utilização de pouco 
sal na comida, na medida em que prejudica a saúde. 



6.1. De acordo com as palavras do Bobo, qual 
a origem da palavra salário? 

R: Salário vem do latim “salarium”, que denominava o “soldo 
para comprar sal”, pois os soldados romanos recebiam um 
pagamento específico para comprarem sal. 



7.1. Comenta o ensinamento presente nas 
quadras ditas por Violeta e Reginaldo e pelo Rei. 

R: O mais importante é  o amor desinteressado porque 
nunca acaba. 


