
 

 

Tarefa 11 – Professora Larissa 
 

O amor em poemas 
 
Observe que em cada poema o eu lírico se expressa de maneira distinta. FAÇA UMA ANÁLISE, um parágrafo 
padrão para cada poema, do perfil de cada eu lírico, EXPLICANDO sua visão sobre o amor e o tipo de 
relacionamento que procura. 
 
Olhos nos olhos    
Chico Buarque - 1976 
 
Quando você me deixou, meu bem 
me disse pra ser feliz e passar bem. 
Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci, 
mas depois, como era de costume, obedeci. 
Quando você me quiser rever, 
já vai me encontrar refeita, pode crer Olhos nos olhos, 
quero ver o que você faz 
ao sentir que sem você eu passo bem demais.    
E que venho até remoçando 
me pego cantando, sem mais nem por que, 
E tantas águas rolaram, 
quantos homens me amaram, 
bem mais e melhor que você. 
Quando talvez precisar de mim 
Ce sabe que a casa é sempre sua, venha sim 
Olhos nos olhos, 
quero ver o que você diz, 
quero ver como suporta me ver tão feliz... 
 
 
 
Soneto da fidelidade  
Vinícius de Moraes - 1946 
                                                    
De tudo, ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento.    
 
Quero vivê-lo em cada vão momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 
E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento.    
 
E assim,quando mais tarde me procure 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama    
 
Eu possa me dizer do amor (que tive): 
Que não seja imortal, posto que é chama 
Mas que seja infinito enquanto dure.    
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Amor é fogo que arde sem se ver 
Luís Vaz de Camões – século XVI 
 
Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer.    
 
É um não querer mais que bem querer; 
É um solitário andar por entre a gente; 
É nunca contentar-se de contente; 
É cuidar que se ganha em se perder.    
 
É querer estar preso por vontade; 
É servir a quem vence, o vencedor; 
É ter com quem nos mata a lealdade.    
 
Mas como causar pode seu favor 
Nos corações humanos amizade, 
Se tão contrário a si é o mesmo Amor?   
 
1° Poema: ___________________________________ 
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