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SONETO DE FIDELIDADE –

VINÍCIUS DE MORAES

INTRODUÇÃO

Soneto de Fidelidade foi escrito por Vinícius de Moraes em outubro de 1939, no contexto da segunda fase do

Modernismo, momento no qual a poesia modernista ampliou seus horizontes temáticos e consolidou-se

como obra apreciada. Esse momento foi marcado pelo amadurecimento e pela ruptura com a fase

polêmica de suas primeiras manifestações. A poesia continuou adotando o verso livre, mas resgatou

também formas como o soneto, sem que representasse um retrocesso, um retorno às estéticas

anteriores, tão questionadas pelos poetas que ganharam projeção na Semana de Arte Moderna. Vinícius

de Moraes é um grande exemplo, utilizou diversos temas em suas produções, e deu ao soneto uma nova

vida, com características sociais e mais universalistas.

CONCLUSÃO

O poema aborda os sentimentos de amor e

fidelidade, ambos presentes em um

relacionamento amoroso. Em sua composição

pode-se perceber as características que o tornam

um soneto: é composto por 14 versos,

organizados em 2 quartetos e 2 tercetos.

Apresenta versos decassílabos (com 10 sílabas) e

nas duas primeiras estrofes as rimas são

entrelaçadas (ABBA) e nos tercetos, as rimas são

misturadas (CDE e DEC). Pode-se perceber que

as figuras de linguagem: metáfora e antítese

enriquecem o soneto, que também apresenta o

conflito da experiência amorosa; que se deseja

como eterna, porém, sabe-se que não é, porque o

mais importante na relação não é sua duração no

tempo, tendo em vista, que segundo poema, a

“chama” se apaga, mas, na verdade, o mais

relevante do relacionamento é a intensidade com

que acontece.

DESENVOLVIMENTO
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Daí então, a percepção da fidelidade como a

capacidade de entrega e dedicação exclusiva ao

ser amado, não o impedindo de conviver com

outras pessoas, mas uma dedicação amorosa, que

torne tudo o que vivam, como algo de momento,

mas como o momento “infinito” em que acontece.

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 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 lhe dizer do amor (que tive):

Que não seja imortal, posto que é chama

Mas que seja infinito enquanto dure.

(Vinícius de Moraes)

Figura 1: Caricatura de Vinícius de Moraes


