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Resumo 

 

A temática do amor é uma das mais recorrentes na literatura, em especial, na constituição do 

discurso poético. Os amores irrealizados, a exaltação da pessoa amada e a idealização sentimental 

ocupam lugar central no emaranhado do lirismo literário de caráter romântico.  Entretanto, nem 

sempre a linguagem poética, de fato, se propõe a falar daquilo que, aparentemente, parece óbvio e 

uma leitura atenta, ou seja, uma análise dos versos, permite uma visão diferenciada do que um poema 

de amor, realmente quer tratar. Diante disso, o principal objetivo deste trabalho é analisar, 

atentamente, a concepção amorosa presente no discurso lírico do poema “Soneto de Fidelidade”, de 

Vinicius de Moraes, classificado, por muitos, como um soneto de exaltação total da pessoa amada, 

procurando desmistificar essa ideia a partir de uma leitura atenta do discurso poético. Para tanto, 

desenvolvemos uma pesquisa de cunho bibliográfico, de caráter qualitativo AGOSTINHO (1984) 

ARENDT (1997), BARTHES (2003), PESSANHA (1989), CANDIDO (2006). Após o desenvolvimento 

da análise, pautada na observação dos aspectos temáticos e formais do poema, foi possível constatar 

que a visão de amor associada ao texto não condiz com a ideia de amor romântico, exaltado e 

infinito, mas sim de amor fugaz, inquieto e consciente de sua própria finitude. Assim, a presença 

constante do pronome possessivo (meu) e o uso exclusivo dos verbos na primeira pessoa do singular 

(como em “atento”, “quero” e “hei”), são indícios de que o “meu amor” ao qual o eu lírico se 

refere, no primeiro verso do poema não é uma referência à pessoa amada, mas sim ao próprio 

sentimento da voz poética, ou seja é uma declaração de amor ao próprio amor.  

 

Palavras chave: Poesia modernista, Amor, Vinicius de Moraes.  

 

Introdução 

As narrativas de amor são talvez as mais frequentes e mais permanentes na história da 

literatura. O amor expressado em poemas líricos e manifestado por meio dos diferentes 

recursos linguísticos ainda é capaz de encantar e desencadear suspiros de apaixonados. Santo 



 

 

 

Agostinho (1984)  defende a ideia de que o amor faz parte da essência humana e por ser o 

homem uma criação divina, e ser a essência divina  o amor, o homem não pode viver sem esse 

sentimento e muito menos deixar de pensar e falar sobre ele. Por esse motivo, o amor é tema 

frequente das produções artísticas em geral, incluindo o cinema, a música e a literatura.  

Na Grécia Antiga, o amor sendo conhecido como um ato de desejo, em geral um  

desejo por beleza e tendo como a intenção principal proporcionar prazer entre as partes 

envolvidas, levaram filósofos como Platão e  Aristóteles também argumentarem  e 

filosofarem sobre ele. Na perspectiva aristotélica,  o amor é o sentimento dos seres 

imperfeitos, posto que a função do amor é levar o ser humano à perfeição . Já na visão 

Platônica, o amor assume várias faces. José Américo Motta Pessanha, ao discorrer sobre elas, 

destaca claramente que: “ O amor é tema que não se encerra e não se exaure: apesar de 

permanente  retomado, permanece inconcluso, aberto sempre à possibilidade de novas 

variações”. (PESSANHA, 1989, p. 77-78).  

  Octávio Paz (1994) define que “O amor é uma das respostas que o homem inventou 

para olhar a morte de frente [...] amor é intensidade; não nos presenteia com a eternidade, mas 

sim com a vivacidade, esse minuto no qual se entreabrem as portas do tempo e do espaço – 

aqui é mais além e agora é sempre.” Nessa perspectiva, fica evidente que a temática do amor 

constantemente se renova e, por isso, sempre tem um espaço particular no mundo da arte, 

transformando-se em linguagem e não se desvanecendo com o tempo. 

 Na literatura brasileira, o carioca Vinicius de Moraes é um dos poetas mais 

conhecidos por desenvolver uma poesia lírica cuja temática é essencialmente amorosa e em 

louvor da figura feminina. Além disso, Vinicius, embalado pelo amor, não restringiu sua obra 

apenas à poesia, mas também produziu canções, crônicas, contos e, até mesmo, peças de 

teatro. 

Diante disso, este trabalho tem como objetivo analisar atentamente a concepção 

amorosa presente em um dos poemas mais conhecidos de Vinicius de Moraes, o  “ Soneto de 

Fidelidade”, e verificar se esse soneto se trata realmente de um poema de exaltação à pessoa 

amada. 

Para tanto, neste pequeno artigo, no primeiro momento, serão feitos breves 

apontamentos acerca da vida e da obra  de Vinicius de Moraes. Após isso, com base na ideia 

proposta por  Roland Barthes de que  “ é o sentimento de amor que o sujeito ama e não o 

objeto amado” (2003, p.23), procurar-se-á fazer uma leitura crítica do discurso lírico do 

“Soneto de Fidelidade”, do poeta aqui estudado, procurando desmistificar a ideia de amor 



 

 

 

romântico propagada pelo senso comum e verificando como esse sentimento é abordado no 

poema aqui analisado.  

 

Vinicius de Moraes: Vida e obra 

Vinicius de Moraes, autor do famoso “Soneto de Fidelidade”, foi um poeta e escritor 

da segunda fase do Modernismo no Brasil. Moraes nasceu no Rio de Janeiro, em 19 de 

outubro de 1913 e  faleceu no dia 9 de julho de 1980, na mesma cidade em que nascera, na 

Ilha do governador. Filho do funcionário público e poeta Clodoaldo Pereira da Silva e da 

pianista Lídia Cruz, desde muito cedo, quando ainda cursava os estudos secundários no 

colégio jesuíta Santo Inácio, mostrou grande interesse pela poesia, mas somente em 1933 

iniciou sua carreira como poeta.  

Em 1929 entrou no curso de Direito da Faculdade Nacional do Rio de Janeiro, mas 

não exerceu a advocacia. Em 1933, ano de sua formatura, publicou seu primeiro livro de 

poemas, O Caminho Para a Distância. Já em 1938, recebeu uma bolsa de estudos em 

Londres, onde estudou Literatura Inglesa na Universidade de Oxford. Em 1941, começou a 

trabalhar no jornal A Manhã como crítico cinematográfico e, em 1942, ingressou na carreira 

diplomática e ano seguinte entrou para o Itamaraty onde no ano de 1946 assumiu o seu 

primeiro posto diplomático como vice-cônsul do Brasil em Los Angeles, capital da Califórnia.  

Após o fim de sua carreira como diplomata, retornou ao Brasil, em 1964, passando a se 

dedicar à poesia e à música popular brasileira. 

Vinicius, sendo um dos principais nomes que surge na década de 1930, tem uma 

produção significativa no Modernismo. Com a publicação de sua Antologia Poética, em 1955, 

o poeta admitiu que sua poesia se divide em duas fases: a primeira começa com a publicação 

de O Caminho para a Distância (1933), obra  carregada de misticismo e tipicamente cristã. Já 

a segunda fase é comprometida com o cotidiano, o poeta procura relatar os dramas sociais de 

seu tempo. Um dos seus poemas mais conhecido acerca dessa temática é  “Rosa de 

Hiroshima” (1954). 

 Além da produção poética, Vinicius trabalhou na composição de belíssimas canções, 

como “Garota de Ipanema". Em 1959, iniciou uma parceria com João Gilberto e Tom Jobim, 



 

 

 

união promissora que resultou no movimento denominado “Bossa Nova”. No teatro, em 1953, 

Vinicius de Moraes publicou a peça Orfeu da Conceição, levada ao palco pela primeira vez 

em 1956, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e também adaptada para o cinema, pelo 

diretor francês Marcel Camus, no mesmo ano.  

Muitos acabam confundindo a vida e a obra de Vinicius de Moraes. Por ter tido a vida 

conjugal marcada por várias experiências amorosas, o poetinha -- como ficou conhecido -- é 

considerado, por muitos, o “poeta do amor”. Entretanto, não pode-se afirmar ao certo que suas 

produções são registros da sua vida, pois o mundo da literatura é uma recriação e o que o 

autor escreve não necessariamente se trata do que ele viveu. 

 

De tudo ao meu amor serei atento? 

Quem nunca ouviu/leu os célebres versos do lindo “Soneto de Fidelidade”, poema 

lírico de autoria de Vinicius de Moraes, sendo mencionados como forma de declaração de 

amor, tanto ficcionalmente, como nas novelas de tv, como também na vida real, 

especificamente, nas postagens apaixonadas do Facebook?  

Esse soneto de Vinicius, conhecido por tantos, é visto, muitas vezes, como um poema 

clichê de declaração de amor e fidelidade à pessoa amada. Nessa perspectiva, muitos fazem 

uma leitura equivocada desses versos e atribuem ao eu lírico “sentimentos” que este não 

possui, afinal nem sempre um texto sobre o amor consiste realmente em  uma declaração de 

amor, na medida em que há diversas possibilidades de abordagem da temática amorosa, não 

sendo a confissão do sentimento amoroso a exclusiva. Diante disso, uma análise atenta  nas 

entrelinhas do soneto de Vinicius possibilita enxergar bem mais que um poema de exaltação à 

pessoa amada.  

 

Soneto de Fidelidade  

 

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 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 

( MORAES, 1946, p.3) 

 

   O poema segue a estrutura padrão do soneto italiano, com seus 14 versos distribuídos 

em 2 quartetos e 2 tercetos. As quatro estrofes apresentam versos decassílabos, ou seja, com 

10 sílabas poéticas. Nos dois quartetos, as rimas são cruzadas, isto é, os primeiros versos 

rimam com os quartos e os segundos, com os terceiros. Já nos dois tercetos, as rimas são 

misturadas, ou seja, as palavras do primeiro terceto rimam com as do segundo (procure/dure, 

vive/tive, ama/chama) dando a impressão de que ambas as estrofes formam apenas uma.  

   Logo no primeiro verso da primeira estrofe, percebe-se que o eu lírico se manifesta 

em primeira pessoa do singular: “De tudo ao meu amor serei atento”. O  fato de os versos 

declararem  atenção ao amor faz com que muitos achem que essa declaração é dirigida a 

alguém em específico. Essa ideia é reforçada nos versos seguintes. No segundo, por exemplo, 

há a presença da assonância, figura de linguagem que, pela marcação do som, enfatiza o que é 

anunciad , como se dá, no texto aqui analisado, pela repetição da vogal “e”: “Antes, e com tal 

zelo, e sempre, e tanto”. Assim, surge a ideia de cuidado do eu lírico para com o ser amado. Já 

nos terceiro e quarto versos - “Que mesmo em face do maior encanto/ Dele se encante mais 

meu pensamento” - a voz lírica do poema demonstra satisfação e consciência em relação ao 

que sente, priorizando,“... mesmo em face do maior encanto”,  o seu próprio pensamento.  O 

quarto verso, especificamente, reforça a ideia de zelo da voz poética frente a esse sentimento e 

o desejo de que este se perpetue, evidenciando, assim a ideia de que o poema  reafirma a 



 

 

 

promessa de fidelidade em qualquer circunstância  e, por isso, o amor, é o sentimento que 

merece ser engrandecido.  

Na segunda estrofe, no quinto verso, a presença da primeira pessoa é manifestada com 

mais evidência. O eu lírico retoma sua voz de forma enfática, logo no início do verso, com o 

verbo “quero”. Além disso, ao anunciar que quer “vivê-lo em cada vão momento”, ele 

demonstra o seu desejo de viver o amor em totalidade e intensidade, desde os momentos de 

satisfação e completude, até os momentos “ vãos”, revelando, assim, aceitação das 

consequências - vantajosas e desvantajosas -  desse sentimento. Essa intensidade fica evidente 

especialmente nos versos 6, 7 e 8 da mesma estrofe, quando o eu lírico recorre à assonância, 

novamente, da vogal “e” ao pleonasmo no segundo verso: “E em louvor hei de espalhar meu 

canto/ E rir meu riso e derramar meu pranto/ Ao seu pesar ou seu contentamento.” Nesses 

versos, a voz poética demonstra ter consciência de que o amor não se limita apenas aos 

momentos de felicidade, mas, como diria a famosa frase, “na alegria e na tristeza”, fazendo-se 

presente tanto quando se  “ri o riso” quanto quando se “derrama o pranto”, ou seja, no “pesar” 

ou no “contentamento”. Contudo, é válido reforçar que o uso do pronome possessivo “meu”, 

marcando, mais uma vez, a primeira pessoa do singular, esclarece que todo esse sentimento é 

particular do eu lírico, e todas as consequências só podem ser sentidas e vividas por ele e não 

por mais ninguém.  

  Já no primeiro terceto, na terceira estrofe, a de declaração da voz poética  difere-se por 

apresentar um tom de aceitação em relação à finitude do sentimento, assim como é indicado 

logo no primeiro verso: “E assim, quando mais tarde me procure/ Quem sabe a morte, 

angústia de quem vive/ Quem sabe a solidão, fim de quem ama”. A presença da conjunção 

conclusiva “assim” demonstra a consciência do fim desse amor que foi exaltado e ansiado nas 

duas primeiras estrofes. Dessa forma, o eu lírico  segue sem procurar explicações, admitindo 

que, depois de viver o sentimento, o fim sempre pode vir seja pela morte ou pela solidão. 

Quem saberá?  

 Entretanto,  mesmo diante das contradições anunciadas, na última estrofe, a voz 

poética demonstra, consciente da  finitude desse amor, o desejo de lembrá-lo 

independentemente da forma que termine. Já os dois últimos versos demonstram não apenas a 

consciência do fim, mas, mais do que isso,  a defesa dele: “Eu possa me dizer do amor (que 

tive):/ Que não seja imortal, posto que é chama/ Mas que seja infinito enquanto dure". Infere -

se, com isso, que para esse eu lírico, mais importante que a infinitude do amor é a intensidade. 

  Diante dos aspectos destacados na análise do poema, é possível constatar que este 



 

 

 

poema não se trata de uma declaração de amor à pessoa amada e nem de um juramento de 

fidelidade a alguém, como o título pode dar a entender. A princípio, há a impressão de ser 

uma declaração pelo fato da voz poética se manifestar sutilmente ao fazer um juramento de 

zelo e devoção a alguém, impressão essa derivada da associação entre o eu lírico do poema 

estudado e a vida do próprio escritor Vinicius de Moraes. Entretanto, analisando atentamente 

o discurso lírico, percebe-se que o uso do pronome possessivo “meu”, no primeiro verso do 

soneto, “De tudo, ao meu amor serei atento”, não é uma referência ao ser amado, mas sim, ao 

próprio sentimento do eu lírico, ou seja, ao próprio amor, com o qual ele lida de forma 

singular. Essa ideia pode ser confirmada, também, pelo o uso do pronome “seu”- “E em seu 

louvor hei de espalhar meu canto”- em referência ao sentimento amoroso e não a alguém.  

O comportamento da voz poética coincide com a teoria de Roland Barthes (1977), 

segundo a qual o amor se manifesta não pelo “ser amado”, mas pelo sentimento de amor em 

si: “[...] é o amor que o sujeito ama, não o objeto.” (BARTHES, 1977 p.23). Diante disso, 

pode-se afirma que o amor que move o eu lírico é um desejo pelo próprio sentimento amoroso 

e não estritamente pela pessoa amada. Com isso, a ideia de fidelidade, presente no título do 

poema, não se trata da fidelidade a alguém que se ama, mas sim ao próprio sentimento de 

amar, cantado pela voz poética de modo subjetivo e singular. 

 

Considerações Finais 

  Como o objetivo deste pequeno artigo foi analisar a concepção amorosa presente no 

“Soneto de Fidelidade” de Vinicius de Moraes, percebeu-se que o poema não se trata de um 

texto de exaltação idealizada da pessoa amada. O amor, sendo o principal tema do soneto, é o 

objeto central para a constituição do discurso lírico e, na maioria dos casos, é associado a uma 

declaração a uma pessoa em específico. Entretanto, com base nos aspectos formais analisados, 

é possível verificar que, diferentemente do que se costuma pensar, nesse soneto, o eu lírico é 

narcísico e tem o discurso poético completamente voltado para si, para as sensações do amor 

que só ele pode sentir. O foco específico do discurso não está  naquele que é amado, mas 

naquele que ama, nesse caso, a voz poética. 

 A fidelidade anunciada no título pode, na realidade, ser associada à fidelidade da voz 

poética ao que realmente sente e não a uma pessoa. O uso frequente do pronome possessivo 

na primeira pessoa do singular, “meu”, por exemplo, evidencia sutilmente a referenciação do 

eu lírico ao seu próprio sentimento. Além disso, a presença recorrente de verbos, também na 

primeira pessoa do singular, indicam a individualidade presente no discurso da voz poética. 



 

 

 

Outro aspecto que evidencia essa perspectiva é que os verbos se encontram, em quase todas as 

estrofes, no futuro do presente do indicativo, o que indica que o eu lírico não está se referindo 

a alguém presente no tempo do discurso, mas sim, ao sentimento intenso e desafiador, que ele 

poderá viver com diferentes pessoas, em circunstância tão várias e múltiplas quanto o próprio 

amor. 
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