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Amor em Perspectiva Cultural - Mário Quintana 

 
 

1. “A amizade é um amor que nunca morre.” (Mário Quintana) 
 

 
2. “O amor é quando a gente mora um no outro.” (Mário Quintana) 

 
 

3. “Tão bom morrer de amor e continuar vivendo.” (Mário Quintana 
 

 

4. "O amor só é lindo, quando encontramos alguém que nos transforme 

no melhor que podemos ser." (Mário Quintana) 

 

5. “Um dia descobrimos que apaixonar-se é inevitável... Um dia 

percebemos que as melhores provas de amor são as mais simples...” 

(Mário Quintana) 

 

6. "Espalhe que o amor não é banal. E que, embora estejam 

distorcendo o sentido verdadeiro dele nos tempos modernos de hoje, 

ele existe e é o ingrediente mais importante da vida, a própria porção 

mágica da Felicidade". Menino... desejo seus desejos como meus 

desejos...!!!” (Mário Quintana) 

 

7. “Amor  

Quando duas pessoas fazem amor 

Não estão apenas fazendo amor 

Estão dando corda ao relógio do mundo.” (Mário Quintana) 
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8. “Quiseste expor teu coração a nu. 

E assim, ouvi-lhe todo o amor alheio. 

Ah, pobre amigo, nunca saibas tu 

Como é ridículo o amor... alheio!” (Mário Quintana) 

 

9. Eu quero é teu calor animal  

"Mas onde já se ouviu falar num amor á distância,  

Num teleamor?!  

Num amor de longe…  

Eu sonho é um amor pertinho…  

E depois  

Esse calor humano é uma coisa que todos - até os executivos têm  

É algo que acaba se perdendo no ar  

No vento  

No frio que agora faz…  

Escuta!  

O que eu quero  

O que eu amo  

O que eu desejo em ti  

É teu calor animal… " (Mário Quintana) 

 

10.  Amor é síntese  

“Por favor, não me analise 

Não fique procurando cada ponto fraco meu. 

Se ninguém resiste a uma análise profunda, 

Quanto mais eu... 

 

Ciumento, exigente, inseguro, carente 

Todo cheio de marcas que a vida deixou 

Vejo em cada grito de exigência 

Um pedido de carência, um pedido de amor. 

 

Amor é síntese 

É uma integração de dados 
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Não há que tirar nem pôr 

Não me corte em fatias 

Ninguém consegue abraçar um pedaço 

Me envolva todo em seus braços 

E eu serei o perfeito amor.” (Mário Quintana) 

 

11.  Felicidade Realista 

“A princípio bastaria ter saúde, dinheiro e amor, o que já é um 

pacote louvável, mas nossos desejos são ainda mais complexos. 

Não basta que a gente esteja sem febre: queremos, além de saúde, 

ser magérrimos, sarados, irresistíveis. Dinheiro?  

Não basta termos para pagar o aluguel, a comida e o cinema: 

queremos a piscina olímpica e uma temporada num spa cinco 

estrelas. E quanto ao amor? Ah, o amor... não basta termos alguém 

com quem podemos conversar, dividir uma pizza e fazer sexo de vez 

em quando. Isso é pensar pequeno: queremos amor, todinho 

maiúsculo.  

Queremos estar visceralmente apaixonados, queremos ser 

surpreendidos por declarações e presentes inesperados, queremos 

jantar a luz de velas de segunda a domingo, queremos sexo 

selvagem e diário, queremos ser felizes assim e não de outro jeito.  

É o que dá ver tanta televisão. Simplesmente esquecemos de 

tentar ser felizes de uma forma mais realista. Ter um parceiro 

constante pode ou não, ser sinônimo de felicidade.  

Você pode ser feliz solteiro, feliz com uns romances ocasionais, 

feliz com um parceiro, feliz sem nenhum. Não existe amor 

minúsculo, principalmente quando se trata de amor-próprio. 

Dinheiro é uma benção. Quem tem, precisa aproveitá-lo, gastá-lo, 

usufruí-lo. Não perder tempo juntando, juntando, juntando. Apenas o 

suficiente para se sentir seguro, mas não aprisionado.  

E se a gente tem pouco, é com este pouco que vai tentar segurar 

a onda, buscando coisas que saiam de graça, como um pouco de 

humor, um pouco de fé e um pouco de criatividade. Ser feliz de uma 

forma realista é fazer o possível e aceitar o improvável. Fazer 
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exercícios sem almejar passarelas, trabalhar sem almejar o 

estrelato, amar sem almejar o eterno.  

Olhe para o relógio: hora de acordar É importante pensar-se ao 

extremo, buscar lá d entro o que nos mobiliza, instiga e conduz, mas 

sem exigir-se desumanamente. A vida não é um jogo onde só quem 

testa seus limites é que leva o prêmio.  

Não sejamos vítimas ingênuas desta tal competitividade. Se a 

meta está alta demais, reduza-a. Se você não está de acordo com 

as regras, demita-se. Invente seu próprio jogo.  

Faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça que 

a felicidade é um sentimento simples, você pode encontrá-la e deixá-

la ir embora por não perceber sua simplicidade. Ela transmite paz e 

não sentimentos fortes, que nos atormenta e provoca inquietude no 

nosso coração. Isso pode ser alegria, paixão, entusiasmo, mas não 

felicidade.” (Mário Quintana) 

 

12.  Certezas 

“Não quero alguém que morra de amor por mim… 

Só preciso de alguém que viva por mim, que queira estar junto de 

mim, me abraçando. 

Não exijo que esse alguém me ame como eu o amo, quero apenas 

que me ame, não me importando com que intensidade. 

Não tenho a pretensão de que todas as pessoas que gosto, gostem 

de mim… 

Nem que eu faça a falta que elas me fazem, o importante pra mim é 

saber que eu, em algum momento, fui insubstituível… 

E que esse momento será inesquecível... 

Só quero que meu sentimento seja valorizado. 

Quero sempre poder ter um sorriso estampando em meu rosto, 

mesmo quando a situação não for muito alegre… 

E que esse meu sorriso consiga transmitir paz para os que estiverem 

ao meu redor. 

Quero poder fechar meus olhos e imaginar alguém… 

e poder ter a absoluta certeza de que esse alguém também pensa 
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em mim quando fecha os olhos, 

que faço falta quando não estou por perto. 

Queria ter a certeza de que apesar de minhas renúncias e loucuras, 

alguém me valoriza pelo que sou, não pelo que tenho… 

Que me veja como um ser humano completo, que abusa demais dos 

bons sentimentos que a vida lhe proporciona, que dê valor ao que 

realmente importa, que é meu sentimento… e não brinque com ele. 

E que esse alguém me peça para que eu nunca mude, para que eu 

nunca cresça, para que eu seja sempre eu mesmo. 

Não quero brigar com o mundo, mas se um dia isso acontecer, quero 

ter forças suficientes para mostrar a ele que o amor existe… 

Que ele é superior ao ódio e ao rancor, e que não existe vitória sem 

humildade e paz. 

Quero poder acreditar que mesmo se hoje eu fracassar, amanhã 

será outro dia, e se eu não desistir dos meus sonhos e propósitos, 

talvez obterei êxito e serei plenamente feliz. 

Que eu nunca deixe minha esperança ser abalada por palavras 

pessimistas… 

Que a esperança nunca me pareça um “não” que a gente teima em 

maquiá-lo de verde e entendê-lo como “sim”. 

Quero poder ter a liberdade de dizer o que sinto a uma pessoa, de 

poder dizer a alguém o quanto ele é especial e importante pra mim, 

sem ter de me preocupar com terceiros… 

Sem correr o risco de ferir uma ou mais pessoas com esse 

sentimento. 

Quero, um dia, poder dizer às pessoas que nada foi em vão… 

Que o amor existe, que vale a pena se doar às amizades e às 

pessoas, que a vida é bela sim, e que eu sempre dei o melhor de 

mim… e que valeu a pena.” (Mário Quintana) 

                    

                Prof. Borges 


