
 

 

Tarefa 06 – Professor Sinval 
 

Leia o texto para as questões  

 

Ronda 
 

De noite eu rondo a cidade 
A te procurar sem encontrar 

No meio de olhares espio em todos os bares 
Você não está 

Volto pra casa abatida 
Desencantada da vida 
O sonho alegria me dá 

Nele você está 
 

Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse 
Esse alguém me diria 

Desiste, esta busca é inútil 
Eu não desistia 

 
Porém, com perfeita paciência 

Volto a te buscar 
Hei de encontrar 

Bebendo com outras mulheres 
Rolando um dadinho 

Jogando bilhar 
E neste dia então 

Vai dar na primeira edição 
Cena de sangue num bar 

Da avenida São João 
Paulo Vanzolini 

 

01. A composição de Paulo Vanzolini (São Paulo, 25 de abril de 1924 — São Paulo, 28 de abril de 2013, 
zoólogo, professor e compositor, autor de consagradas canções como Volta por Cima e Ronda) remete 
às cantigas líricas do Trovadorismo, resgatando uma característica constante nas canções populares, 
identificada em: 
a)  amor paradoxal, oscilando entre o desejo de possuir e o medo de pecar. 
b)  frustração pela ausência do amado, cantada pelo eu-lírico feminino. 
c)  amor distante, não correspondido, expresso na vassalagem amorosa. 
d)  platonização do amor, que leva à frustração do eu-lírico masculino. 
e)  metaforização do amor impossível, típico das cantigas de amor. 

 
02. A composição de Paulo Vanzolini, Ronda, reflete conquistas da poesia modernista de 1922, incorporadas à 

música popular nos anos 1930 por Noel Rosa. Representam essas conquistas: 
a)  temática cotidiana, lirismo amoroso, versos livres. 
b)  versos livres e brancos, poesia intimista e reflexiva. 
c)  linguagem popular, versos assimétricos e prosaísmo. 
d)  busca de síntese, linguagem oral e versos livres. 
e)  retrato do cotidiano de maneira trágica e sombria. 

 
03. A canção anterior faz parte da memória cultural da música paulistana, é o relato de uma mulher que vaga 

pela agitada noite da Avenida São João em busca de seu homem que está ausente. Essa é uma canção 
muito recente se comparada com a literatura medieval, mas traz características semelhantes a um tipo de 
cantiga trovadoresca. A que tipo de cantiga podemos comparar essa canção: 
a)  cantiga de amor 
b)  cantiga de amigo 
c)  cantiga de escárnio 
d)  cantiga de maldizer 
e)  cantiga de amizade 
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04. As características da canção Ronda que justificam sua resposta anterior: 
a)  eu-lírico feminino e ambiente campestre. 
b)  eu-lírico feminino e diálogo com elementos da natureza. 
c)  eu-lírico feminino e o sofrimento pela ausência do homem amado. 
d)  eu-lírico masculino e ambiente urbano. 
e)  eu-lírico feminino e ridicularização do outro. 
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