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Resumo: O intuito principal deste artigo é tentar compreender o sentimento “amor” nas criações 

dos Sonetos de Marcos Vinicius da Luz de Melo Moraes. Devido a variada produção do autor, 

onde a temática do "amor" está presente, fez-se necessário um recorte para que pudéssemos ter 

melhores condições de analisar os poemas, dessa forma, escolhemos três sonetos: "Soneto do 

Maior Amor", “Soneto de Amor Total" e “ Soneto do Amor como um Rio”. Para analisá-los 

tomamos como base teórica os seguintes autores: Jurandir Freire Costa (1999), Octávio Paz 

(1994), Rollo May (1992), Artur da Távola (1983), Eduardo Portella (1987), entre outros. 

Fizemos leituras atentas e concluímos que Vinicius foi único e soube demonstrar sua visão 

singular do amor através de suas criações e nos mostrou que o importante é viver o momento 

presente e viver o amor com toda intensidade. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

A falta de amor existente entre as pessoas, em nossa sociedade, tem sido marcada 

por uma onda de violência muito grande. O ser humano tem se tornado cada vez menos 

sensível e, diante disso, fica evidente que o mundo precisa de pessoas que sejam capazes 

de despertar essa sensibilidade tão adormecida, pessoas que falem de amor, esse 

sentimento que tem sido, por vezes, esquecido, tendo ficado apenas no passado, 

especialmente nas poesias do passado, dentre as quais podemos citar a poética do escritor 

carioca, do século passado, Vinicius de Moraes que, segundo Borges (2015), foi marcada 

por um intenso lirismo, uma vez que o autor colocou o amor como fonte de inspiração 

em toda sua obra. 

Na concepção de Jaffe (2015), o amor expresso por Vinicius de Moraes é 

caracterizado pela humildade, pela franqueza e também por declarações. Contudo, estas 

características adquirem sentidos diferentes ao longo de sua poesia, sendo que, em alguns 

momentos, configura-se como amor romântico, fraterno e universal, noutros como amor 

erótico, carnal, carregado de desejo. Em outros momentos esse sentimento assume uma 

dimensão religiosa, voltada para o amor a Deus. Essa diversidade de sentidos expressa 

em sua poética nos motivou a, no âmbito deste artigo, compreender o sentimento amor.  

                                                      
1Graduanda do Curso de Letras, oitavo período, pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, 

na Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão. Artigo apresentado como Trabalho de Conclusão de 

Curso, orientado pela Prof.ª. Dr.ª Maria Imaculada Cavalcante. 
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O poeta é autor de uma obra variada, desde a poesia, a crônica, o drama, a crítica 

cinematográfica e a letra de música. E dentro dessa variada produção literária, a temática 

do “amor” se faz presente, principalmente na poesia e na música; por isso, tornou-se 

necessário um recorte, que resultou na escolha pela poesia. A partir dessa premissa, a 

escolha voltou-se para a análise de três Sonetos: “Soneto do Maior Amor”, contido na 

obra: Poemas, Sonetos e Baladas, publicado em 1946; “Soneto do Amor como um Rio”, 

publicado na obra: A Lua de Montevidéu, em 1959; “Soneto de Amor Total, contido na 

obra Poesia Vária, em 19512. 

O motivo que nos levou a fazer esse artigo surgiu a partir de um interesse 

pessoal, que aconteceu quando da nossa participação em um projeto de poesia, o FLICAT 

– Festival Literário de Catalão (realizado no ano de 2014, sob a coordenação do 

DEPECAC – Departamento Editorial da Regional Catalão – UFG). Uma das ações desse 

projeto resultava em apresentar à comunidade catalana obras de poetas brasileiros. Um 

grupo de alunos, sob a orientação da professora Dr.ª Maria José Santos, utilizou o espaço 

das feiras de alimentação da cidade e realizou algumas performances com poesias 

diversas. Diante dessa tarefa, cada aluno teve liberdade para escolher qual poema 

declamar e foi exatamente nesse processo de escolha que nos deparamos com a poesia de 

Vinicius de Moraes. 

A leitura de suas obras nos encantou e nos despertou a conhecer melhor sua 

poesia. Foi assim que, diante da necessidade em escolhermos um tema para este artigo, 

não tivemos dúvida, optamos por investigar e tentar compreender um pouco mais a sua 

produção literária. Ao lermos sua obra observamos que o amor é uma temática recorrente, 

por isso tomamos como tarefa verificar como o autor falava de amor em seus sonetos e 

como ele via esse sentimento. 

Sabemos que Vinicius é bastante conhecido e referendado pela crítica, mas 

decidimos aceitar o desafio em dar nossa contribuição aos estudos críticos desse poeta 

controverso (ora tido como um grande representante da poesia amorosa do século XX, 

ora visto como um poeta menor, em comparação com seus contemporâneos). Para nós 

estudar Vinicius tem sido um prazer, afinal o primeiro passo para um crítico em literatura 

é “encantar-se” por seu objeto de estudo. Esse nosso encantamento é mola propulsora 

                                                      
2Os três Sonetos aqui citados foram retirados da obra datada no ano de 1987, da Editora Nova Aguilar, na 

sua sexta reimpressão, em sua segunda Edição, VINICIUS DE MORAES: Poesia Completa e Prosa, 

Edição organizada por Afrânio Coutinho com assistência do poeta. 
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para o desafio de analisar e tentar compreender o “amor” cantado em versos pelo 

“poetinha”. 

Segundo Micheletti: “Vinicius ficou conhecido como ‘o poetinha’, diminutivo 

que carrega uma ambivalência: tanto exprime afetuosidade, como uma espécie desprezo 

meio condescendente, uma vez que implica a consideração de uma obra simpática, 

agradável, porém ‘menor’.” (MICHELETTI, 1994, p. 13, grifo da autora). 

O seu jeito descontraído e boêmio, a sua irreverência, o seu envolvimento com 

a música e a lírica amorosa, de certa forma, influenciaram negativamente parte da crítica 

acadêmica. Podemos dizer que Vinícius tornou-se mais popular como músico do que 

como literato, mas o músico acabou se fazendo conhecer como poeta que era. Afinal sua 

música é carregada de liricidade e muito de sua poesia foi transformada em música, como 

exemplo disso podemos citar o livro de poemas infantis A arca de Noé, publicado em 

1970 e transformado em disco - vários de seus poemas – em 1980, logo após sua morte. 

Foi nesse mesmo ano que o disco foi transformado em um musical infantil pela Rede 

Globo.  

De acordo com Sérgio Amaral Silva (2015), existe uma espécie de “preconceito” 

dos intelectuais, possivelmente motivado pela escolha da música popular como principal 

campo de atividade de Vinicius, a partir de certa etapa de sua vida, além de características 

da própria personalidade do poeta. Aficionado das noitadas de boemia, embaladas pelo 

cigarro e pelo uísque. 

Desse modo, por discordarmos da pouca valia de sua poética, e a considerarmos 

digna de estudos por acadêmicos de letras, da graduação e da pós-graduação, resolvemos 

tomar seus três sonetos como objeto de estudo. Sendo o amor uma questão de 

fundamental importância para melhor convivência em sociedade, torna-se importante 

abordar a poesia de Vinicius de Moraes, que tem como um dos temas principais o 

sentimento amoroso. Durante a pesquisa percebemos que não é tão vasta a bibliografia 

que trata do amor em sua obra, fato que nos incentivou a abordarmos essa temática, dando 

nossa contribuição ao tema escolhido. 

Compreendendo a poesia amorosa de Vinicius de Moraes como expressão da 

paixão pela vida, pretende-se que esse artigo contribua para uma maior compreensão do 

seu leitor, uma vez que sua poesia é capaz de despertar a necessidade de sensibilidade ao 

abordar a vida com um pouco mais de romance, envolvendo mais amor no dia a dia das 

pessoas e da vida em sociedade. Pode-se afirmar que, no processo de representação do 
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amor, a sua poesia é decorrente de associações entre o ideal e o real, entre o sublime e o 

erótico. Sua lírica é a perfeita expressão de seu “eu”, transformado em poesia.  

 

 

2 VINICIUS, O SONETISTA DO AMOR 

 

A poesia lírica de Vinicius de Moraes3 é a pura expressão de um sentimento 

amoroso. Apesar da vasta temática, como o cotidiano, o mar, a mulher, o amor é, sem 

dúvida, a sua grande expressão acrescida da diversidade de sentidos, conforme exposto 

na página 01, e que nos levou optar por essa temática. Contudo, antes de adentrarmos na 

discussão sobre os Sonetos, faz-se necessário um breve comentário sobre o poeta. 

A sua poesia sempre esteve marcada por uma visão especial do amor, a qual 

transporta para toda a sua criação, deixando claro a sua paixão pelas mulheres. Em 

entrevista concedida à Otto Lara Resende, em 1977, ele disse que sem a presença 

feminina ele não existiria. A figura feminina era fundamental na sua vida e todas as suas 

separações, com suas ex-mulheres, foram muito doídas. Para ele a regra de ouro da 

sabedoria, o fundamental é amar, "amar muito e sempre" e “não amar as pessoas erradas.” 

Vinicius de Moraes, o carioca amado da Gávea, no Rio de Janeiro, disse nesta 

mesma entrevista que ele era “um labirinto em busca de uma porta de saída" (1977). O  

poetinha, como era conhecido, foi casado nove vezes e dizia que, "as coisas de que eu 

mais gosto: mulher, mulher e mulher (com prioridade da minha), meus filhos e meus 

amigos" (1977). Ele era um ser humano muito querido por todos, era carinhoso e todos 

os amigos gostavam muito dele. 

Vinícius tinha uma maneira particular e especial de usar o diminutivo quando ia 

falar o nome das pessoas, era seu jeito carinhoso de se dirigir aos amigos. Ele tinha um 

grande encantamento pelo outro e pelas coisas em geral. Quando criança foi muito 

travesso.  

A vida dele foi múltipla, não foi um homem só, teve carreira diplomática e foi 

expulso do Itamaraty no período da Ditadura Militar, sendo um opositor declarado da 

Ditadura, não por motivos políticos, mas por motivos de comportamento. Ele não cabia 

no mundo, ele não cabia nas regras do mundo, nos protocolos diários que o homem tinha 

                                                      
3 Os dados biográficos de Vinicius de Moraes partiram da leitura da obra Poesia completa e prosa, de 

Afrânio Coutinho publicado no ano de 1987 no Rio de Janeiro, pela editora Nova Aguilar S/A.  
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que cumprir neste mundo. Era um ser livre, feito para o amor, por isso foi mais bem 

sucedido enquanto poeta e músico. 

Vinícius abraçou a Poesia como necessidade que tinha de se expressar, em 

especial no que diz respeito ao amor físico e não-físico, resultando em um único grande 

sentimento. Ele aprendeu a fazer versos com o pai, Clodoaldo de Moraes, do qual furtou 

um versinho para dar à namorada, ainda bem jovem. 

Com 19 anos estreou com seu livro O Caminho Para a Distância (1933), mas 

desde os sete anos fazia seus versinhos. 

Eduardo Portella assim escreveu sobre o poeta: 

 

Já podemos compreender porque Vinícius fez poesia amorosa sem trair o 

modernismo e sem cair no discurso de praça pública. Este promotor da 

autoconfissão  não é um petrarquiano. O seu entendimento dessacralizado do 

amor afasta-o do amor cortês, medieval, escolástico, para aproximá-lo do 

"amor amor", romano, dos poetas romanos pré-cristãos. É o lirismo da posse e 

não da Corte, já que a mulher emerge não como seu ideal, mas como elemento 

provocador da experiência. (PORTELLA, 1987, p.19) 

  

Essa forma de apresentar o amor e a mulher, de um jeito particular, cheio de 

realismo e erotismo, diferenciando-o do ideal cortês e romântico é que o faz se inserir no 

movimento Moderno brasileiro. Em uma rara fase de suas criações, Vinícius se mostra 

mais ligado e mais próximo da realidade e o soneto toma uma nova forma. Segundo 

Otávio Melo Alvarenga: 

 

O cerne da poesia de Vinícius é a lírica amorosa. Cantar o amor e exaltar a 

mulher amada são atitudes que aparecem com bastante frequência na obra do 

poeta. E isso fica ainda mais claro com a leitura de seus sonetos que, de certa 

forma, cristalizam sua visão sobre o conhecimento amoroso. (ALVARENGA, 

1956, p. 32) 

  

Dentre os seus sonetos amorosos podemos citar os mais famosos: “Soneto de 

Fidelidade”, “Soneto de Inspiração”, “Soneto de Separação”, “Soneto de Amor Total”, 

“Soneto do Maior Amor”, “Soneto do Amor como um Rio” dentre outros. Estes e outros 

sonetos de amor consagraram o poeta, tornando-o bastante conhecido. 

Vinícius estudou na Inglaterra, na Universidade de Oxford, no ano de 1938 e foi 

neste ano que escreveu um de seus sonetos que fará parte deste trabalho, onde o poeta 

constrói um modo de pensar diferente, mas sempre cantando o amor. Esse soneto é o 

"Soneto do Maior Amor" e nele podemos observar que realmente algo novo surge na 

lírica amorosa do poeta: “Louco amor meu, que quando toca, fere/ E quando fere vibra, 
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mas prefere/ Ferir a fenecer - e vive a esmo” (MORAES, 1987, p. 202). Esse amor que 

assume todas as consequências, todas as alegrias e todas as dores, tão controverso que se 

torna incompreensível, mas possível de ser vivido por aqueles que se arriscam e que 

buscam o prazer, mesmo na dor. 

O sonetista pode ser chamado de “o poeta do amor” pela vasta poesia amorosa 

e, principalmente pelos seus sonetos. No entanto, ressaltamos que o autor escreveu 

também dramas, contos e crônicas, sendo, portanto, um escritor que não segue apenas um 

estilo, nem tampouco, uma só temática. 

No que se refere à sua produção poética, Eduardo Portella (1987, p. 15) faz a 

seguinte afirmação: “é o último grande ‘literato’ da poesia brasileira e o primeiro grande 

cantor de uma sociedade de massas. Como literato é responsável por uma das mais sólidas 

construções líricas da nossa poesia...” (grifo do autor). No momento em que o lirismo 

sede lugar a uma poesia mais objetiva, que rompe com os padrões estruturais, Vinícius e 

seus sonetos, juntamente com Cecília Meireles e suas cantigas, resgatam a poesia lírica 

brasileira em pleno século XX. 

Com os estudos realizados, verificamos que Vinicius possui uma polaridade de 

linguagens, principalmente nos Sonetos, transitando entre a linguagem do passado e a do 

presente. Por ser um poeta de expressão dramática, ele prefere interpretar os conflitos ao 

invés das coisas. 

Rollo May (1992) fala com propriedade da dificuldade em se encontrar o 

sentimento do amor, uma vez que os divórcios estão muito presente na nossa sociedade. 

Há, também, uma banalização desse sentimento na própria literatura e o sexo está muito 

acessível hoje em dia, isso faz com que o amor se torne um sentimento, para muitos, 

ilusório. Para May (1992, p. 37), “não há amor sem coragem e não há coragem sem amor”. 

Segundo ele, há quatro espécies de amor: 

 

Existem quatro espécies de amor, segundo a tradição ocidental. Uma é sexual, 

ou o que chamamos sensualidade, libido. A segunda é eros, o impulso de amar 

para procriar ou criar – o ímpeto, segundo os gregos, em direção a formas mais 

elevadas de ser e relacionar- se. A terceira é philia, ou amizade, o amor 

fraterno. A quarta é ágape, ou caritas, como chamavam os latinos, o amor 

dedicado ao bem do próximo, do qual o protótipo é o amor de Deus pelo 

homem. Toda experiência humana de amor autêntico é uma mistura, em 

proporções variáveis, das quatro espécies de amor.” (MAY, 1992, p. 39) 

 

Na poesia de Vinícius podemos encontrar as quatro espécies de amor, 

principalmente o amor sexual e erótico: “Fiel à sua lei de cada instante/ Desassombrado, 
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doido, delirante/ Numa paixão de tudo e de si mesmo”. (MORAES, 1987, p. 202). Esse 

amor retratado no soneto mostra a intensidade do amor vivido pelo eu-lírico, um amor 

universal, que ultrapassa todas as leis, cheio de paixão e erotismo.  

O amor, mesmo que em cada época fosse visto diferente, jamais deixou de ser 

um sentimento universal e os sentimentos universais atravessam o tempo, e os poetas 

sempre souberam entrar no território desse sentimento, eles são seres dotados de paixão, 

de encontro de seres, de almas. Segundo Octávio Paz: 

 

Não há povo nem civilização que não possua poemas, canções, lendas ou 

contos nos quais a anedota ou o argumento – o mito, no sentido original da 

palavra – não seja o encontro de duas pessoas, sua mútua atração e os esforços 

e dificuldades que devem enfrentar para se unirem (...). O território do amor é 

um espaço imantado pelo encontro de duas pessoas.” (PAZ, 1994, p. 34/35) 

 

 

Confirmado as palavras do teórico, nada mais exemplar que o soneto transcrito 

abaixo: 

 

          SONETO DO MAIOR AMOR 

 

Maior amor nem mais estranho existe 

Que o meu, que não sossega a coisa amada 

E quando a sente alegre, fica triste 

E se a vê descontente, dá risada. 

 

E que só fica em paz se lhe resiste 

O amado coração, e que se agrada 

Mais da eterna aventura em que persiste  

Que de uma vida mal-aventurada. 

 

Louco amor meu, que quando toca, fere  

E quando fere vibra, mas prefere 

Ferir a fenecer – e vive a esmo 

 

Fiel à sua lei de cada instante  

Desassombrado, doido, delirante  

Numa paixão de tudo e de si mesmo. 

(MORAES, 1987, p. 202) 

 

Este soneto, desde o título, traz como marca a grandeza do amor e inicia com 

uma frase que confirma que o amor citado nele é um amor muito grande, que não existe 

outro amor tão estranho e nem maior, e todas as frases que dão continuidade ao soneto 

confirmam isso. 

O poeta coloca na primeira estrofe algumas antíteses onde notamos uma forma 

bastante diferente daquilo que entendemos sobre o amor, pois é difícil imaginar que um 

amor imenso como este, possa tirar a paz do ser amado e ao mesmo tempo fazê-lo 
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regozijar-se com isso, como está escrito nos versos finais da primeira quadra: "E quando 

a sente alegre, fica triste / E se a vê descontente, dá risada". (MORAES, 1987, p. 202). 

Esse soneto que fala deste louco amor está contido entre as composições 

publicadas no livro intitulado: Poemas, Sonetos e Baladas, escrito no final da década de 

30 e publicado em 1946. Esse amor que é tão grande e que se torna muito estranho diante 

das formas de amar já conhecidas, pois foge aos padrões, está disposto em dois quartetos 

e dois tercetos. Possui uma forma fixa4, com rimas seguindo o esquema ABAB ABAB 

CCD EED, alternadas e emparelhadas, rimas ricas e pobres se alternando e todas possuem 

uma harmonia completa de sons. O jogo sonoro, alcançado pela repetição dos versos 

decassílabos e pelas reiterações em anáforas e aliterações que, unidas às rimas cruzadas 

nos quartetos e paralelas nos tercetos, dão uma bela sonoridade ao soneto.  

Segundo Eduardo Portella: 

 

Vinícius teve no elemento musical o grande aliado dessa empresa. Nele as 

formas poemáticas estão organizadas fonologicamente. É fácil observar o 

encontro da armação expressional por intermédio da música e justifica-se, 

desde o início, a sua preferência por formas fixas das mais melódicas, como o 

soneto ( diminutivo de som) e a balada, cujas vigências ele restaurou um dia. 

Daí a sua consciência da alta função da rima. Rima e métrica não são para ele 

exercícios formais, porém dados essencialmente musicais. (PORTELLA,1987, 

p. 19) 

 

O resgate às formas clássicas do soneto dão ao “Soneto do Maior Amor” uma 

riqueza sonora alcançada pelas rimas, estabelecendo um contraponto com a temática que 

se escreve em um perfeito jogo de antíteses: “E quando a sente alegre, fica triste/ E se a 

vê descontente, dá risada” (MORAES, 1987, p. 202). 

No que se refere ao conteúdo, chegamos a pensar que o amor expresso nesse 

soneto é um pouco egoísta, ele prefere viver ao acaso do que murchar, "Fiel à sua lei de 

cada instante" (MORAES, 1987, p. 202), mesmo que para isso seja necessário ferir. Esse 

amor imenso que tira o sossego da pessoa amada e também faz com que o coração se 

alegre não é dirigido a nenhuma personagem para qual o eu-lírico estivesse falando, nele 

o poeta escreveu como se fosse uma reflexão individual. 

Como sempre foi em sua vida, Vinicius teve uma preocupação com o amor e 

sempre foi um poeta dramático. Para Eduardo Portella: 

                                                      
4A análise de base estrutural dos sonetos tomou como referência teórica a obra Versos, sons, ritmos, de 

Norma Goldstein, publicada pela Editora Ática em 1991. 
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Vinícius de Moraes é um poeta fundamentalmente dramático. Explica-se essa 

sua adesão aos contrários, esse cultivo das oposições. O poeta dramático, pela 

circunstância mesma de que aposta tudo no jogo das emoções, é mais o 

intérprete dos conflitos que das coisas. Vinícius não está interessado numa 

representação intelectiva do mundo, mas numa participação nos 

acontecimentos. É um poeta de biografias mais que de ideias. (PORTELLA, 

1987, p. 17) 

 

E como poeta dramático, Vinícius fala que o amor desse soneto, "vive a esmo", 

ou seja, vive ao acaso do destino e demonstra aí realmente que essa forma de amar é 

muito estranha. É algo que não é constante, então entende-se que, se não é constante não 

é uma lei, mas a persistência da inconstância é sua única lei: "é a lei de cada instante". 

Essa questão fica entendida como uma contradição do poeta, ou não? Algo trágico, ou 

não? Nesse sentido, podemos tomar de empréstimo as palavras de Rollo May: 

 

Há outra origem no aspecto trágico do amor - o fato de sermos criados como 

macho e fêmea, o que nos leva à perpétua ânsia de um pelo outro, a uma sede 

de completação condenada a ser temporária, o que se torna outra fonte de 

alegria e desapontamento, êxtase e desespero. (MAY, 1992,  p. 124-125) 

 

O “Soneto de Amor Total”, já é diferente do anterior, pois aqui o poeta encontra 

um destinatário para o seu amor, esse Soneto foi criado em 1951, Vinicius apresenta nele 

seu modo de amar como “ amigo e como amante”: 

 

SONETO DE AMOR TOTAL 

 

Amo-te tanto, meu amor ... não cante 

O humano coração com mais verdade ... 

Amo-te como amigo e como amante 

Numa sempre diversa realidade. 

 

Amo-te afim, de um calmo amor prestante 

E te amo além, presente na saudade. 

Amo-te, enfim, com grande liberdade 

Dentro da eternidade e a cada instante. 

 

Amo-te como um bicho, simplesmente 

De um amor sem mistério e sem virtude 

Com um desejo maciço e permanente. 

 

E de te amar assim, muito e amiúde 

É que um dia em teu corpo de repente 

Hei de morrer de amar mais do que pude. 

(MORAES, 1987, p. 336) 

 

Tomando de empréstimo a análise do soneto feito por Goldstein (1991, p. 58), 

“O verso é decassílabo. As rimas apresentam o esquema ABAB ABBA CDC DCD. O 
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texto tem um desenvolvimento progressivo, num aumento de intensidade que vai 

envolvendo o leitor até o exagero dos versos finais (‘morrer de amor’)” (grifo da autora). 

Neste Soneto, o poeta já descreve o amor com maior maturidade, ele está seguro 

em relação aos seus sentimentos, como é demonstrado na repetição anafórica: “amo-te” 

e “te amo”, que foram repetidas seis vezes. E logo no primeiro quarteto, Vinicius já fala 

do enorme amor do ser, esse amor é tão grande que não existe outro ser humano capaz de 

senti-lo. Neste soneto percebe-se a união de duas formas de amar, o amor sublimação e o 

amor carnal.  

Na acepção de Octavio Paz (1994, p. 93), “Uma das funções da literatura é a 

representação das paixões; a preponderância do tema amoroso em nossas obras literárias 

mostra que o amor tem sido o tema central dos homens e mulheres do Ocidente”. E o 

nosso “poetinha” é a representação perfeita dessa lírica amorosa, tanto na música, como 

no drama e na poesia. 

 O sujeito é capaz de amar “como amigo e como amante” e com isso une o amor 

contemplativo ao amor erótico em um único sentimento, afastando toda e qualquer 

separação entre as diferentes maneiras de amar. De acordo com Jurandir Freire Costa 

(1999, p. 36), “Faz parte da idealização do amor considerá-lo um valor em si, 

independente de ligações com quaisquer outros interesses humanos ou mundanos. Assim 

aprendemos a usar o termo amor e assim aprendemos a amar”. 

Dando prosseguimento à análise do soneto, no segundo quarteto, observamos o 

eu-lírico propenso ao amor calmo e que está “presente na saudade”, um amor tranquilo é 

como um amor maduro que, no dizer de Artur da Távola: 

 

O amor maduro não é menor em intensidade. Ele é apenas quase silencioso. 

Não é menor em extensão. É mais definido, colorido e poetizado. Não carece 

de demonstrações: presenteia com a verdade do sentimento. Não precisa de 

presenças exigidas: amplia-se com as ausências significantes. (TÁVOLA, 

1983, p. 117) 

 

Esse amor maduro faz com que o eu-lírico assuma plena liberdade na sua forma 

de amar: “Amo-te afim, de um calmo amor prestante/ E te amo além, presente na saudade. 

/Amo-te, enfim, com grande liberdade/ Dentro da eternidade e a cada instante”. 

(MORAES, 1987, p. 336). É um amor que perdura, vence barreiras temporais, morais, 

religiosas... O que vale é a ação de amar, amar sem qualquer restrição. 
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No primeiro terceto não se fala mais desse amor “presente na saudade” e sim de 

um amor sensual e erótico. Segundo Octavio Paz, em seu livro A Dupla Chama. Amor e 

erotismo, o erotismo é marca de nossa humanidade: 

 

A sexualidade é animal; o erotismo é humano. É um fenômeno que se 

manifesta dentro de uma sociedade que consiste, essencialmente, em desviar 

ou mudar o impulso sexual reprodutor e transformá-lo numa representação, 

mas é alguma coisa mais: uma purificação, (...). O amor é a metáfora final da 

sexualidade. Sua pedra de fundação é a liberdade: o mistério da pessoa. Não 

há amor sem erotismo como não há erotismo sem Sexualidade. (PAZ, 1994, p. 

97) 

 

Esse amor é também sexual “Amo-te como um bicho”, “Com um desejo maciço 

e permanente”, não seria completo se não o fosse, pois todas as formas de amar são 

válidas. E assim, no último terceto, o poeta fala de um modo de amar que é tão intenso 

que poderá levar à morte por amar mais do que é possível um ser humano amar. Octavio 

Paz (1994) fala com sabedoria e maestria sobre o amor e a morte, vejamos: 

 

O amor não vence a morte: é uma aposta contra o tempo e seus acidentes. Pelo 

amor vislumbramos, nesta vida, a outra. (...) O amor não é 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. (PAZ, 1994, p. 196) 

 

O soneto encerra com a expressão máxima da união entre dois seres que amam: 

“Hei de morrer de amar mais do que pude” (MORAES, 1987, p. 336). Num primeiro 

momento nossa leitura se confronta com a relação entre o amor sagrado e o amor profano, 

dando uma atenção especial à erotização e transgressão que se manifesta nos prazeres da 

carne. 

Depois que Vinicius encontrou o Soneto, ele nunca mais o abandonou, sempre 

criando-os de forma natural e utilizando-os como recurso para sua poesia com total 

liberdade, conforme podemos observar no Soneto a seguir: 

 

 

SONETO DO AMOR COMO UM RIO 

 

 

Este infinito amor de um ano faz  

Que é maior do que o tempo e do que tudo  

Este amor que é real, e que, contudo  

Eu já não cria que existisse mais.  
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Este amor que surgiu insuspeitado  

E que dentro do drama fez-se em paz  

Este amor que é o túmulo onde jaz 

Meu corpo para sempre sepultado.  

 

Este amor meu é como um rio; um rio  

Noturno interminável e tardio  

A deslizar macio pelo ermo  

 

E que em seu curso sideral me leva  

Iluminado de paixão na treva  

Para o espaço sem fim de um mar sem termo. 

(MORAES, 1987, p. 318) 

 

Observamos que o poeta canta um amor que não é uma suposição, aqui se vê a 

certeza do amor em relação ao ser com quem está ligado, que está envolvido na relação 

amorosa. 

Temos outro soneto decassílabo, com esquema de rimas em ABBA CAAC DDE 

FFG, as estrofes sendo compostas por rimas interpoladas e paralelas, com presença da 

repetição anafórica “Este amor”, e o uso de aliterações e anáforas, tudo contribuindo para 

a riqueza rítmica e o tom musical alcançado na composição do presente soneto.  

Quanto à temática, a intensidade do sentimento amor já aparece logo no primeiro 

verso quando o poeta usou a palavra “infinito”. Vinicius fala que esse amor que está 

completando um ano é “maior do que o tempo e do que tudo” (MORAES, 1987, p. 318). 

Esse sentimento é tão grande que é impossível medir. O ser simplesmente ama, há uma 

certeza do envolvimento na relação citada neste Soneto.  

O poeta afirma novamente, no terceiro verso, a existência desse amor, esse 

sentimento que arrebata os corações dos homens, esse sentimento que, quando existe não 

há como esconder, mesmo que não se fale nada, ele é descoberto através dos olhares, pois 

os olhares são as palavras não ditas, mas são expressas e conseguem confessar através 

deles que se amam. Artur da Távola (1983, p.34) diz que: “De todas as adivinhações do 

amor nenhuma é mais funda que a dos olhares que se atam e parecem não poder 

desprender (...). O olhar aprisiona o mistério do outro. E fala de encontros não-verbais. 

Avança ou retrocede milênios na adivinhação do próximo”.  

E o poeta prossegue na sua criação chegando ao segundo quarteto onde o amor 

pode ser visto como uma rota de fuga da vida, mas também mostra o aparecimento desse 

amor em que ele nem acreditava, um amor tão forte, tão verdadeiro que lhe dá uma 

sensação de paz. Uma paz que pode ser comparada à paz eterna. Segundo Artur da Távola: 
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Sem paz não é amor, quase se pode dizer. A invasão de paz talvez seja o maior 

indicador do sentimento que por arder parece ser o inverso: o amor. A paz é o 

amor porque só surge quando se está ao lado de alguém sem medo, sem culpa, 

sem pena, sem ter que explicar ou se explicar, sem interesse algum senão o de 

ficar ali (...) O amor se expressa pela “quietação” sentida nos corpos e no 

espírito, porque ele é uma vivência que junta milhares de energia sensíveis 

funcionando ao mesmo tempo. É contato súbito com essências desconhecidas 

da vida e do Mundo, vislumbre do mistério original. (TÁVOLA, 1983, p.41, 

grifo do autor). 

 

 

O poeta quase não fazia uso de imagens em seus sonetos nas décadas de 30 e 40, 

mas ele usou a imagem do rio, aqui neste Soneto, para compará-lo ao amor enriquecendo 

ainda mais essa criação, nos mostrando também que o amor, que é abstrato, se torna 

concreto na figura do rio. Já estudamos em geografia que o rio faz sua trajetória em 

direção ao mar, o rio de tamanho bem menor se encontra com o mar que é infinito, 

Vinicius nos mostra nessa comparação que o amor de um ser finito, no caso o homem, 

pode chegar ao infinito, ao absoluto. 

Segundo o Dicionário de símbolos, “o simbolismo do rio e do fluir de suas águas 

é, ao mesmo tempo o da ‘possibilidade universal’ e o da ‘fluidez das formas’, o da 

fertilidade, da morte e da renovação” (CHEVALIER & CHEERBRANT, 1988, p. 780). 

Essas acepções simbólicas do rio estão presentes no soneto através da universalidade do 

amor, sua fluidez, sua fertilidade de sentimento, a possibilidade da morte e a capacidade 

de renovação em busca de “Para o espaço sem fim de um mar sem termo” (MORAES, 

1987, p. 318). 

O autor também nos dá a ideia de que o rio que é uma imagem simples, uma 

forma de retratar o cotidiano, mas mesmo sendo simples nunca é igual, sempre é 

diferente, assim como o amor, inédito e único para cada ser como nos afirma Octávio Paz 

(1994, p. 14): “A linguagem do poema é a do dia-a-dia e, ao mesmo tempo, diz coisas 

distintas das que todos dizemos.”  

Essa forma de ver o amor como o rio não quer dizer que o ser que ama vencerá 

a morte, porque o amor não significa eternidade, mas é uma maneira de ver que é possível 

ter outra vida dentro daquela que se está vivendo. Octávio Paz afirma que: 

 
(...) Sim, somos mortais, somos filhos do tempo e ninguém se salva da 

morte. Não só sabemos que vamos morrer como a pessoa que amamos 

também vai morrer. Somos os joguetes do tempo e de seus acidentes: a 

doença e a velhice, que desfiguram o corpo e extraviam a alma. Mas o 

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

Morte. Pelo amor roubamos ao 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 
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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. No amor tudo é dois e tudo 

tende a ser um. (PAZ, 1994, p. 117- 118). 

 

Também é necessário e importante lembrar que o rio segue seu curso e volta à 

sua origem, ele retorna, mas nunca passará no mesmo percurso da mesma forma, pois ao 

retornar ele encontrará coisas diferentes naquele percurso, e assim é com o amor que, de 

acordo com Artur da Távola, 

 

O amor é uma corrida apressada até o fim e o mais alto do outro. Só depois de 

se lá chegar, e viver, e ser, e gozar, e sentir, começam os percalços da volta, o 

retorno às partes que se tornaram retardatárias, mas existem e se movimentam. 

É como o curso de um rio que desemboca no próximo e reflui. Na vigência 

explosiva ou hipnótica do amor, chega-se, logo – e com deslumbramento! – ao 

fim do curso. Há o refluxo. A água volta à origem e, nesse (eterno) retorno, 

passa – aí diferente – por todas as partes que ficaram submersas, invadidas ou 

esquecidas quando da primeira e imperiosa torrente. (TÁVOLA, 1983, p. 43). 

 

O mar é o destino do rio, assim como o amor é o destino do homem. Ele passa a vida a 

procura de um amor que o faça pleno. O homem, como o rio, busca o mar, a imensidão, o 

desconhecido. Os três sonetos falam dessa busca, do desejo de plenitude, de maior amor, de amor 

TOTAL. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos, enfim, constatar que o amor, ao longo do século XX, começa a falar a 

linguagem da poesia, numa estranha aliança entre o sagrado e o profano. O amor vai 

adquirindo uma dimensão erótica, em busca do prazer total, mas também é sublimação. 

O amor é um bem precioso. É com ele que os seres humanos expressam o mundo, seus 

desejos e fantasias. É ele que nos dá existência, Por meio dele alcançamos o outro. É por 

tudo isso que o amor é fundamental, apesar de visto de diversas formas, sempre foi e será 

objeto de arte, de contemplação, de desejo, de angústia, de ódio,  de dor, de prazer... 

Concluímos que Vinicius de Moraes foi muito mais que um " poetinha ", ele foi 

um grande poeta que viveu intensamente a sua vida e nos deixou grandes criações. Neste 

estudo citamos três Sonetos que foram escolhidos entre muitos outros, também de grande 

beleza e qualidade. 
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Algumas características vinicianas foram observadas nesses Sonetos como a 

forte presença do amor, sentimento que possui uma força mágica e constante nas obras 

deste poeta. Conseguimos compreender como ele vê esse sentimento, a maneira como ele 

o descreve, reforçando, sempre, a intensidade do amor, a sua preocupação com o amor 

foi o combustível responsável para o surgimento de suas poesias. 
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