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Introdução 

 

O amor é um dos temas mais recorrentes da arte, estando presente em canções, filmes, 

comerciais de televisão e de rádio e, é claro, na literatura. Como afirma Nietzsche, “Toda a 

produção de nossos poetas e pensadores, da maior até a mais insignificante, é mais que 

caracterizada pela excessiva importância da história de amor, que nela surge como história 

principal” (2004, p.76). De fato, algumas histórias de amor, por mais antigas que possam ser, 

ficaram marcadas na mente dos leitores. Afinal, quem não se comove com o amor impossível de 

Romeu e Julieta, na peça escrita por Shakespeare, no século XVI, e que até hoje é recontado em 

livros e filmes? O mesmo acontece na poesia; não raro, ouvimos alguém citar os tão famosos versos 

“Amor é um fogo que arde sem se ver,/ É ferida que dói e não se sente,/ É um contentamento 

descontente,/É dor que desatina sem doer”, escritos pelo poeta português Luís Vaz de Camões, 

também no século XVI.   

Um dos poetas brasileiros mais conhecidos por cantar o amor, e também por exaltar a figura 

feminina é o carioca Vinicius de Moraes, cujas poesias e canções ainda se fazem presentes na 

memória dos brasileiros. Neste trabalho, selecionamos dois poemas de Vinicius para abordar a 

temática amorosa na poesia brasileira, de uma forma mais particular. Através da análise do “Soneto 

de fidelidade” (1946) e do “Soneto de separação” (1946), discutiremos como a poesia desse autor 

aborda o tema da finitude do amor, que deixa de ser visto como sentimento eterno, como acredita o 

senso comum, e passa a ser compreendido como algo que inevitavelmente termina. Aliás, de acordo 

com Octavio Paz, é essa consciência do fim que faz com que o ser humano busque o amor:  

O amor é uma das respostas que o homem inventou para olhar a morte de frente. 

Pelo amor roubamos o tempo que nos mata umas quantas horas que 

transformamos, às vezes em paraíso e outras em inferno. De ambas as formas o 

tempo se distende e deixa de ser uma medida. Mais além da felicidade ou 

infelicidade, embora seja as duas coisas, o 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. (1994, p.117-8) 

 

É a partir da definição proposta por Paz que o amor será compreendido neste trabalho, visto 

que essa perspectiva está intensamente presente na lírica viniciana, na qual se compreende o amor 



como uma experiência maravilhosa, uma das mais intensas e significativas da vida, mas que 

certamente chegará ao fim. 

 

Um breve panorama da vida e da obra de Vinicius 

 

Antes de iniciarmos a análise, vale recuperar um pouco da vida e obra desse modernista tão 

importante em nossa tradição poética. Vinicius de Moraes nasceu no dia 19 de outubro de 1913, na 

ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Em 1929, ingressou na Faculdade de Direito da rua do 

Catete, mas nunca exerceu a advocacia. Em 1938, recebeu uma bolsa de estudos e foi para Londres, 

onde se dedicou ao estudo de língua e literatura inglesas na Universidade de Oxford. Em 1943, 

entrou para o Itamaraty, assumindo, em 1946, seu primeiro posto diplomático de vice-cônsul do 

Brasil em Los Angeles, Califórnia (EUA).  

O poetinha, como ficou conhecido, foi um artista múltiplo: poeta, cronista, músico, 

compositor, crítico de cinema e dramaturgo. Inicia cedo sua carreira como poeta e, aos 20 anos de 

idade, publica seu primeiro volume de poesia, O caminho para a distância, em 1933. Em 1935, 

lança Forma e exegese, livro ganhador do prêmio Felipe d’Oliveira. Essas duas obras marcam a 

primeira fase da sua poesia, profundamente cristã e carregada de misticismo, tendo seu fim com a 

publicação de Ariana, a mulher, em 1936. A segunda fase da poesia de Vinicius vai ao encontro do 

cotidiano, de um mundo mais palpável, e nela ressalta a figura feminina, quase sempre associada ao 

amor, como se observa, principalmente, a partir da publicação de Poemas, sonetos e baladas, de 

1946. Outras publicações foram: Novos poemas (1938), Cinco elegias (1943), Pátria minha (1949), 

Antologia poética (1954), Livros de sonetos (1957), Para viver um grande amor (1962), Novos 

poemas II (1959), O mergulhador (1968), A arca de Noé (1970) e Poemas esparsos (2008).  

Em 1953, escreveu Orfeu da Conceição, obra premiada, que teve montagem teatral em 1956 

e foi, posteriormente, transformada em filme (com o nome de Orfeu negro) pelo diretor francês 

Marcel Camus em 1959, com grande sucesso internacional, premiado com a Palma de Ouro no 

Festival de Cannes e com o Oscar, em Hollywood, como o melhor filme estrangeiro. Nesse filme, 

acontece seu primeiro trabalho com Antônio Carlos Jobim (Tom Jobim), dando início a uma 

parceria que, tempos depois, com a inclusão do cantor e violonista João Gilberto, seria responsável 

pelo surgimento da bossa nova, movimento de renovação da música popular brasileira, cujo marco 

inicial foi o samba “Chega de saudade”. Em 1962, faz seu primeiro show, ao lado de Jobim e João 

Gilberto, na boate Au Bon Gourmet, iniciando a fase dos pocket-shows, lançando grandes sucessos  

internacionais como “Garota de Ipanema” e “Samba da bênção”
1
. Além de Jobim e João Gilberto, 

                                                 
1
 Cerca de 35 anos após a morte de Vinicius, suas músicas e poesias continuam sendo cantadas e interpretadas por 

grandes nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Adriana Calcanhotto, Olívia Byington, entre outros. 



fez parcerias com outros grandes nomes da música, a exemplo de Toquinho, Chico Buarque, 

Dorival Caymmi e Miúcha. Vinicius de Moraes morreu no dia 9 de julho de 1980, no Rio de 

Janeiro, devido a um edema pulmonar.  

 

A fidelidade ao amor 

 

Os dois sonetos escolhidos como centro deste pequeno artigo, o “Soneto de Fidelidade” e o 

“Soneto de Separação”, serão analisados separadamente. Na conclusão, apresentaremos uma breve 

comparação, com o intuito de identificar elementos que os aproximam e elementos que os 

distanciam. Ambos iniciam e finalizam, respectivamente, o livro Poemas, sonetos e baladas (1946) 

e se enquadram na segunda fase da poesia de Vinicius
2
, caracterizada, dentre outros aspectos, pela 

abordagem da temática amorosa de modo central. 

 

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 seu louvor hei de espalhar meu canto 

E rir meu riso e derramar meu pranto 

Ao seu pesar ou ao 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) 

                                                                                                                                                                  
 
2
    Convém lembrar que as poesias de Vinicius não circularam apenas no formato escrito. Muitas delas foram 

musicadas e tantas outras declamadas por grandes nomes como Maria Bethânia, Ferreira Gullar, Chico Buarque, 

Caetano Veloso e pelo próprio Vinicius, que gravou alguns de seus poemas, entre eles o “Soneto de fidelidade” e o 

“Soneto de separação”. 



 

 O “Soneto de fidelidade” segue a forma do soneto italiano ou petrarquiano: é composto por 

quatorze versos distribuídos em quatro estrofes, sendo dois quartetos e dois tercetos. Apresenta o 

sistema de rimas interpoladas nos quartetos (ABBA/ CDDC) e alternadas nos tercetos (CDE/DEC).  

 Na primeira estrofe do soneto, o eu lírico, em primeira pessoa, recurso que acentua a ideia 

de confissão presente no poema, faz uma exaltação ao amor, com juramento de zelo e fidelidade, 

como se observa nos dois primeiros versos: “De tudo, ao meu amor serei atento/ Antes e com tal 

zelo, e sempre, e tanto [...]”. A centralidade do amor na vida desse eu lírico é reforçada pela 

presença do vocábulo “tudo” e pelas palavras subsequentes às quais se associa: “sempre”, que 

remete à noção de tempo, e “tanto”, relacionada à ideia de intensidade. O poema reafirma a 

promessa de fidelidade; em qualquer circunstância, portanto, o amor será sempre engrandecido: 

“[...] Que mesmo em face do maior encanto/ Dele se encante mais meu pensamento [...]”.  

 Já na segunda estrofe, a voz poética demonstra o seu anseio em viver o amor em todos os 

momentos: “Quero vivê-lo em cada vão momento”; o qualificativo “vão” remete à noção de que o 

amor não se prende ao reino da necessidade, da obrigação, mas sim ao da fruição, desfrutando-o 

com toda a intensidade, nas boas e nas más circunstâncias, já que, desse modo, o eu lírico estaria 

glorificando o seu amor: “E em seu louvor hei de espalhar meu canto/ E rir meu riso e derramar 

meu pranto/ Ao seu pesar ou ao seu contentamento”.  

 Na terceira estrofe, primeiro terceto, o eu lírico anuncia o fim inevitável desse amor, seja 

pela morte, seja pela solidão: “E assim, quando mais tarde me procure/ Quem sabe a morte, 

angústia de quem vive/ Quem sabe a solidão, fim de quem ama”. O uso da expressão “e assim”, que 

inicia essa estrofe, deixa evidente o desejo reafirmado do eu lírico, de que, só depois de vivido 

intensamente, o amor acabe, já que o seu fim é inevitável, assim como a morte. Na quarta e última 

estrofe, o sujeito poético expressa o desejo de viver esse amor na certeza de que tal sentimento não 

é eterno e que, assim como uma chama, em algum momento irá se esgotar, como é possível notar 

nos versos: “Eu possa me dizer do amor (que tive):/ Que não seja imortal, posto que é chama/ Mas 

que seja infinito enquanto dure”. Na chave de ouro do soneto, o vocábulo “infinito” é deslocado do 

seu sentido usual, não remete mais à ideia de permanência, aquilo que não tem fim, mas sim à ideia 

de intensidade, o infinito não estaria associado ao tempo linear, àquele que se projeta para o futuro 

sem qualquer limite, mas sim ao que é vivenciado de modo desmesurado, sem medida, sem 

contenção. Outro aspecto que merece ser discutido é o uso dos parênteses “(que tive)” presente na 

quarta estrofe do poema. O poeta pode ter utilizado esse recurso como forma de se referir a um 

amor que ainda não foi vivenciado pelo eu lírico, ou seja, um amor futuro. Surgem assim os 

parênteses como forma de fazer alusão a esse amor que ainda não foi experimentando, mas que 

certamente será.  



A partir dessa breve análise, é possível afirmar que o poema se divide basicamente em dois 

momentos. Inicialmente, o eu lírico faz juramento de devoção e zelo ao amor, o que pode ser 

observado pelo uso do verbo no futuro do presente do indicativo: “de tudo ao meu amor serei 

atento”, enfatizando a busca de vivê-lo de forma intensa em todas as circunstâncias, o que se torna 

ainda mais evidente com o uso das estruturas polissindéticas “Antes, e com tal zelo, e sempre, e 

tanto[...]/ E em seu louvor hei de espalhar meu canto/ E rir meu riso, e derramar meu pranto”, 

conferindo mais vigor ao que está sendo expresso. No segundo momento, o sujeito poético se volta 

para a finitude inevitável desse amor e talvez, devido à consciência dessa finitude, surge, já na 

estrofe anterior, essa necessidade de vivê-lo antes que a morte ou a solidão cause o seu fim. Nessa 

perspectiva, é possível observar uma visão um tanto egoísta do eu lírico, afinal em todo o soneto ele 

está voltado exclusivamente para si. O poema é marcado pela presença de pronomes possessivos na 

primeira pessoa do singular: “De tudo ao meu amor serei atento”, “dele se encante mais meu 

pensamento”, “espalhar meu canto”, “rir meu riso”, “derramar meu pranto”, e em nenhum momento 

a outra pessoa que supostamente seria o objeto desse amor se faz presente ou é sequer mencionada. 

Ademais, os verbos estão sempre na primeira pessoa: “serei”, “quero”, “hei”, “tive”, acentuando 

ainda mais a perspectiva única do eu lírico, intensamente associada a uma relação de posse. 

Assim sendo, a ideia que se tem é a de que o “meu amor” presente no primeiro verso do 

soneto é, de fato, o conceito, o sentimento de amor do sujeito poético e não o objeto de amor, e é a 

esse sentimento que o eu lírico deve fidelidade, porquanto ele será sempre fiel à sua maneira de 

amar e não necessariamente a quem lhe desperta esse amor, o que, a propósito, dá mais sentido ao 

título do poema. Desse modo, a voz poética parece sustentar um dos pensamentos de Nietzsche em 

torno do amor: “Por fim, amamos o próprio desejo, e não o desejado.” (1992, p.175). É importante 

salientar ainda que a finitude do amor parece não só ser aceita pelo eu lírico, mas defendida por ele 

que, sem melancolia, afirma nos dois últimos versos do poema: “Que não seja imortal, posto que é 

chama/ Mas que seja infinito enquanto dure”, reforçando, desse modo, a ideia de que a fidelidade e 

o zelo, sentimentos sublimes cantados tão docemente nas duas primeiras estrofes, limitam-se a um 

dado momento. A propósito, como afirma Octavio Paz: O amor não é a eternidade, tampouco é o 

tempo dos calendários e dos relógios, o tempo sucessivo. O tempo do amor não é grande nem 

pequeno: é a percepção instantânea de todos os tempos num só, de todas as vidas num instante. Não 

nos livra da morte, mas nos faz vê-la cara a cara. (2001, p.196). 

 

O amor nos limites do tempo 

 

O mesmo livro que se inicia com o soneto anteriormente analisado, acaba, de modo 

significativo, com o “Soneto de separação”, cujo título já anuncia o seu triste tema: o término da 



relação amorosa. No entanto, o que poderia ser, a princípio, visto como um lamento pela 

impossibilidade de vivência ininterrupta do amor é, no soneto em questão, espaço para abordar a 

contínua transformação da vida, das emoções, das relações. Mais do que um lamento, é uma 

constatação de que somos seres inseridos no contínuo fluir do tempo, que tudo transforma.  

Essa perspectiva se aproxima do mito grego de Chronos, deus que organizou o mundo 

impondo o tempo que dá fim às coisas. Sendo assim, tudo teria um momento para começar e outro 

para terminar. As fases más e as boas findariam. Teríamos então uma lei de ciclos, como etapas em 

que se divide o tempo. Desse modo, é necessário observarmos quando um ciclo se fecha para não 

ficarmos presos a ciclos passados.  

Essa constatação presente no “Soneto de Separação” de que somos seres inseridos no 

contínuo fluir do tempo, associa-se à doutrina do mobilismo universal proposta pelo filósofo pré-

socrático Heráclito. Para ele todas as coisas fluem e se transformam eternamente, modificando a sua 

essência, mas nunca sua identidade. As coisas não são constantes, constantes são os processos de 

mudança pelos quais elas passam continuamente.  

 

Soneto de separação 

 

De repente do riso fez-se o pranto 

Silencioso e branco como a bruma  

E das bocas unidas fez-se a espuma  

E das mãos espalmadas fez-se o espanto. 

 

De repente da calma fez-se o vento  

Que dos olhos desfez a última chama 

E da paixão fez-se o pressentimento 

E do momento imóvel fez-se o drama. 

 

De repente, não mais que de repente 

Fez-se de triste o que se fez amante  

E de sozinho o que se fez contente. 

 

Fez-se do amigo próximo o distante 

Fez-se da vida uma aventura errante  

De repente, não mais que de repente. 

(MORAES, 1946 p.51) 

 

  



 Mais uma vez, Vinicius é fiel à tradição de elaboração do soneto, nos moldes que nos foi 

legado por um dos maiores sonetistas da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. O “Soneto de 

separação” possui a forma fixa do soneto italiano, formado por quatro estrofes com quatorze versos 

distribuídos entre dois quartetos e dois tercetos. É um poema decassílabo. Nos quartetos as rimas 

são interpoladas (ABBA) e alternadas (CDCD), e nos tercetos as rimas são EFE/ FFE. 

 O “Soneto de Separação” retrata o fim doloroso e inesperado de uma relação amorosa. O 

poema está repleto de figuras de linguagem que conferem uma sonoridade marcante ao poema, 

como a assonância – repetição constante dos fonemas /e/ e /o/– e a aliteração – repetição do fonema 

/s/. Outra figura de linguagem presente no soneto é a anáfora, na qual se observa a repetição da 

locução adverbial “de repente”. Tal expressão inicia e finaliza o poema, é repetida seis vezes, ao 

longo dos quatorze versos, e está presente em todas as estrofes, sendo enfatizada no nono e no 

décimo quarto versos. A repetição dessa locução adverbial reforça a imprevisibilidade desse 

afastamento e quanta angústia ele causa.  

O soneto está repleto de antíteses e de situações antagônicas, que ilustram as mudanças 

provocadas pela separação e que expressam o drama de quem a vivencia: riso x pranto, bocas 

unidas x espumas, mãos espalmadas x espanto, calma x vento, paixão x pressentimento, momento 

imóvel x drama, triste x amante, sozinho x contente, amigo próximo x distante. Desse modo, tem-se 

a ideia de que quando o par amoroso está unido, há estabilidade, mas quando ele se desfaz, há 

desequilíbrio e incerteza.  

Outro aspecto observado na composição do poema é o uso de um único tempo verbal: os 

verbos “desfez” e “fez” estão no pretérito perfeito do indicativo, utilizado para se referir a um fato 

ocorrido e concluído em determinado momento do passado. Desse modo, é possível associar o 

tempo verbal ao tema do soneto, uma vez que é justamente sobre isso que Vinicius escreve: sobre a 

relação amorosa que chega ao fim, que fica no passado devido à separação. Ademais, o verbo “fez-

se”, que indica essas transformações repentinas e dolorosas entre passado e presente, não apresenta 

sujeito definido, deixando claro que não há culpados pela separação, que ela simplesmente 

aconteceu de repente. Isso reforça uma possível interpretação de que esse soneto não tenha sido 

escrito em referência a uma separação específica, mas sim como uma forma de descrever, de 

maneira geral, as separações, que comumente se vivenciam em relações amorosas. Ou seja, na 

realidade, o eu lírico não dá indícios de ser ele o que sofre tais angústias, apenas descreve o 

sofrimento do qual qualquer amante pode ser vítima ao término de uma relação amorosa. Temos 

ainda um único verbo, fazer, como núcleo das ações, fazer de desfazer, que só existe em relação a 

fazer. A transformação do amor é enfatizada pela transformação do verbo, ao longo do poema, pela 

incorporação do prefixo “des”, como também nos indica o fim do amor como algo inerente ao 

amor, assim como fazer está contido em desfazer. 



 

Considerações finais 

 

Os dois sonetos analisados se assemelham em aspectos formais, como visto anteriormente, 

já que seguem o modelo do soneto italiano, com quatorze versos distribuídos em quatro estrofes, 

sendo dois quartetos e dois tercetos, e compostos por versos decassílabos, seguindo um sistema 

também convencional de rimas. As variedades observadas em relação aos aspectos formais estão 

relacionadas à distribuição das rimas nas estrofes. Uma diferença evidente entre os dois sonetos 

surge através da comparação de seus títulos, afinal, espera-se que o “Soneto de separação” retrate o 

fim de uma relação amorosa, o que de fato acontece, enquanto do “Soneto de fidelidade” espera-se 

que haja, no mínimo, um juramento de devoção e fidelidade permanente à amada, o que, como 

vimos, não é exatamente o que ocorre. A separação é, na realidade, um tema comum aos dois 

sonetos, embora seja tratada de maneiras diferentes: no “Soneto de fidelidade” ela é vista como 

inevitável, e a certeza da sua chegada faz com que o eu lírico busque aproveitar todos os vão 

momento de sua relação amorosa, já que vão é o amor, vã é a vida. Já no “Soneto de separação” a 

distância é tida como repentina e angustiante. No entanto, em ambos os sonetos, o eu lírico não 

sofre com a separação, visto que, no primeiro poema, o sujeito poético chega a defendê-la, enquanto 

no segundo ele não a sofre, simplesmente a descreve, como visto anteriormente. Outra divergência 

entre os poemas está no tempo verbal utilizado. No primeiro, os verbos empregados em referência 

ao relacionamento amoroso estão sempre no futuro, enquanto no segundo é o pretérito perfeito do 

indicativo o único tempo verbal utilizado.  

Ademais, uma imagem presente nos poemas analisados capaz de ilustrar a ideia central 

discutida nos sonetos é a da chama. A chama é, de fato, intensa, mas não eterna. E é assim que 

Vinicius de Moraes contempla o amor nesses dois sonetos: intenso enquanto for vivo, mas irá, 

inevitavelmente, esfriar e apagar em algum momento. Octavio Paz também associa o amor à ideia 

de chama ao afirmar que “O fogo original e primordial, a sexualidade, levanta a chama rubra do 

erotismo e esta, por sua vez, sustém e ergue outra chama, azul trêmula: a do amor.” (1994). Para 

Vinicius não há amores imortais (“Que não seja imortal, posto que é chama”), o que não significa 

que não há amores infinitos; na realidade, eles são infinitos dentro de dado momento (“Mas que seja 

infinito enquanto dure”), e é por isso que o amor formulado pelo poeta é, acima de tudo,“fiel à sua 

lei de cada instante”, como se lê no “Soneto do amor maior”, também de Vinicius.  
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