
UNICAMP – 2ª fase  -VESTIBULAR DIAS  09 E 10 DE JANEIRO  

 Literatura – Profa. Dra. Alice Elias Daniel Olivati    

CAMÕES: 10 obras literárias indicadas para leitura e 

compreensão. 

A primeira: SONETOS de LUÍS DE CAMÕES (1524-1580)        

( selecionados pela Unicamp).  Comentários gerais. 

O que é um SONETO? 

• Trata-se de um SOM pequeno. O sufixo “eto” significa diminutivo, 

como em sineto, coreto, caneta, etc  

• Sabemos que 1 verso constitui 1 linha do poema. 

• Tendo-se em vista que possui apenas 14 versos, em forma fixa: 2 

quartetos e dois tercetos  (comparados com os Lusíadas que 

possui 8.816 versos!!) é realmente pequeno. 

• Os dois primeiros quartetos e o primeiro terceto DISTRIBUEM as 

ideias e o último terceto é o “Recolho” ou seja, a “chave de Ouro”, 

a generalização ou universalização  das idéias  que foram 

distribuídas. 

• Exemplo: 
“Amor é fogo que arde sem se ver; 

É ferida que dói e não se sente; 

É um contentamento descontente; 

É dor que destina sem doer. 

              É um querer mais de bem querer; 

              É solitário andar por entre a gente; 

              É nunca contentar-se de contente; 

              É cuidar que se ganha em se perder. 

              É querer estar preso por vontade; 

              É servir a quem vence o vencedor; 

              É ter com que nos mata lealdade. 

 ( Após a distribuição das idéias, agora vem o “recolho” ou conclusão) 

             Mas como causar pode a seu favor 
             Nos corações humanos amizade, 
             Se tão contrário a si é o mesmo Amor? 



 

- Técnica de Versificação: métrica (a medida do verso) e rimas 

Sonetos são sempre decassílabos: A/mor/ é /fo/go /que ar/de /sem/ se /ver 

                                                                1   2      3    4    5      6           7      8      9      10 

 Elisão: unem-se a última vogal de uma palavra com a primeira vogal da palavra 
seguinte. Vai até o final se a última sílaba se for tônica (forte) 
 (embora poetas mais atuais o elaboraram com versos alexandrinos (12) ou mais.  
Ex. Soneto de Olavo Bilac: 
‘O ou/ro/ ful/vo/ do o/Ca/so as/ ve/lhas /ca/sas /co/bre..” (poema a Ouro Preto-MG) 
1         2     3     4       5       6       7      8      9      10    11   12    (lembrando que a contagem 
só vai até à última sílaba  tônica - co  -  despreza o bre) 
Esquema Rimático: 

Ver---------------------A                    
Sente------------------B 
Descontente...........B 
Doer........................A 
Rimas Intercaladas: ABBA 
 
Outros esquemas: ABAB: Alternadas ou Cruzadas 
                                   AABB: Emparelhadas (ao par) 
                                   ABAC: Alternadas 2 e uma solta. 
 
FIGURAS DE LINGUAGEM no texto: ANTÍTESES= palavras contrárias. Ex. 
contentamento /descontente 
PARADOXOS: idéias contrárias: Ex.“É querer estar preso por vontade”, “É ter com 
quem nos mata lealdade” e outros. 
ANÁFORA: repetição da palavra no início de cada verso. “É” 
 
Ao final, vale lembrar que o Soneto foi criado por PETRARCA  no RENASCIMENTO ou 
quinhentismo (Séculos XV e XVI) em que era cultuado o NEOPLATONISMO a mulher é 
sempre considerada um caminho para se atingir a idéia da Beleza, do Bem e de Deus. 
O poeta português Sá de Miranda apreendeu o Soneto na Itália e o trouxe para 
Portugal em 1527. Chamava-se “Il dulce stil nuovo”- O doce estilo novo, a medida 
nova, o verso decassílabo em oposição  às redondilhas cultivadas na Idade Média, a 
“medida velha”. . Temas : Ideal x Carnal. As Mudanças e o Desconcerto do Mundo, 
Temas Bíblicos, outros. 
Camões também compôs Redondilhas ( poemas de 7 sílabas- redondilha maior e de 5 
sílabas=redondilha menor) .  Odes (homenagens),Éclogas (Natureza), Elegias 
(fúnebres e triste) e o Vilancete. 
  
Aos candidatos às vagas da Unicamp desejo – lhes Boa Prova! Espero ter contribuído 
para conhecer melhor esse poeta incrível, imortal, que é CAMÕES!    
(aliceolivati@gmail.com)                                 


