
 

 

Tarefa 19 professor Sinval 
 
Literatura 
 
- Leia e responda 
 

Heloísa – Formidável trabalho o seu! 
Abelardo I – Não faça ironia com a sua própria felicidade! Nós dois sabemos que milhares de trabalhadores 

lutam de sol a sol para nos dar farra e conforto. Com a enxada nas mãos calosas e sujas. Mas eu tenho tanta 
culpa disso como o papaníqueis bem colocado que se enche diariamente de moedas. É assim a sociedade em 
que vivemos. O regímen capitalista que Deus guarde... 

Heloísa – E você não teme nada? 
Abelardo I – Os ingleses e americanos temem por nós. Estamos ligados ao destino deles. Devemos tudo, o 

que temos e o que não temos. Hipotecamos palmeiras... quedas de água. Cardeais! 
Heloísa – Eu li num jornal que devemos só a Inglaterra trezentos milhões de libras, mas só chegaram aqui 

trinta milhões... 
Abelardo I – É provável! Mas compromisso é compromisso! Os países inferiores têm que trabalhar para os 

países superiores como os pobres trabalham para os ricos. Você acredita que New York teria aquelas babéis 
vivas de arranha-céus e as vinte mil pernas mais bonitas da terra se não se trabalhasse para Wall Street de 
Ribeirão Preto a Cingapura, de Manaus a Libéria? Eu sei que sou um simples feitor do capital estrangeiro. Um 
lacaio, se quiserem! Mas não me queixo. É por isso que possuo uma lancha, uma ilha e você... 

ANDRADE, O, O Rei da Vela, Ed. Globo, p.  
 
01. O trecho apresenta os protagonistas da peça. Heloísa pertence à oligarquia rural decadente. Explique o que 

levou sua classe a essa condição? 
 
02. Abelardo I é agiota e dono de uma fábrica de velas, fato que justifica o título do livro. Explique a crítica que 

atividade empresarial do protagonista da peça evidencia em pleno século XX: 
 
03. A peça, dentre muitas influências, reflete leitura de Karl Marx. Destaque do texto a passagem que justifica 

a afirmação: 
 
04. A peça reflete também a dependência do Brasil em relação ao capital estrangeiro. Identifique esse aspecto 

no texto: 
 
05. Pesquise a história de Abelardo e Heloísa para confirmar que o autor fez uma paródia em O Rei da Vela: 

R: fontes sugeridas: http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/momentos/abelardo/abelardoheloisa.html, 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Abelardo,  

 
- Leia e responda 
 
Domingo no Parque 
 
O rei da brincadeira (ê, José) 
O rei da confusão (ê, João) 
Um trabalhava na feira (ê, José) 
Outro na construção (ê, João) 
 
A semana passada,/ 
no fim da semana 
João resolveu não brigar 
No domingo de tarde/ 
saiu apressado 
E não foi pra Ribeira/  
jogar capoeira 
Não foi pra lá, pra Ribeira,/  
foi namorar 
 
O José como sempre/  
no fim da semana 
Guardou a barraca e sumiu 
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Foi fazer no domingo/  
um passeio no parque 
Lá perto da Boca do Rio 
Foi no parque que ele/  
avistou Juliana 
Foi que ele viu 
Foi que ele viu Juliana/  
na roda com João 
Uma rosa e um sorvete na mão 
Juliana seu sonho, uma ilusão 
Juliana e o amigo João 
O espinho da rosa feriu Zé 
E o sorvete gelou seu coração 
 
O sorvete e a rosa (ô, José) 
A rosa e o sorvete (ô, José) 
Foi dançando no peito (ô, José) 
Do José brincalhão (ô, José) 
 
O sorvete e a rosa (ô, José) 
A rosa e o sorvete (ô, José) 
Oi, girando na mente (ô, José) 
Do José brincalhão (ô, José) 
 
Juliana girando (oi, girando) 
Oi, na roda gigante (oi, girando) 
Oi, na roda gigante (oi, girando) 
O amigo João (João) 
O sorvete é morango (é vermelho) 
Oi girando e a rosa (é vermelha) 
Oi, girando, girando (é vermelha) 
Oi, girando, girando... 
Olha a faca! (olha a faca!) 
 
Olha o sangue na mão (ê, José) 
Juliana no chão (ê, José) 
Outro corpo caído (ê, José) 
Seu amigo João (ê, José) 
Amanhã não tem feira (ê, José) 
Não tem mais construção (ê, João) 
Não tem mais brincadeira (ê, José) 
Não tem mais confusão (ê, João) 
 

Gilberto Gil, letra disponível em: http://www.vagalume.com.br/gilberto-gil/domingo-no-parque.html#ixzz220thYdtJ, acessada 
em 10/07/2012 

 
06. Uma das características fundamentais da Tropicália é a incorporação de temas prosaicos, do cotidiano. 

Conforme a presença deste elemento no texto. 
 
07. A letra da música se desdobra em planos, imitando a linguagem cinematográfica. Caracterize os dois 

planos que compõem a primeira parte da letra. 
 
08. Identifique o elemento que une os dois planos. 
 
09. Identifique as imagens que compõem as quarta, quinta e sexta estrofes da letra e explique o seu sentido, 

de acordo com o clímax e desfecho do conflito. 
 
10. A linguagem de Domingo no Parque caracteriza-se pela oralidade ou pelo uso da norma culta? Justifique. 
 
 


