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Sonetos de Luís Vaz de Camões 

 

Os sonetos são: 

 Constituídos por duas quadras e dois tercetos, sempre. (total de 14 versos) 

 Os versos são decassilábicos. 

 Os esquema rimático nas quadras é sempre “abba”. 

 O esquema rimático nos tercetos pode ser ou “cdc/dcd” ou “cde/cde”. 

 

Para fazer uma análise formal, deves sempre dizer: 

 Autoria de Luís Vaz de Camões. 

 Constituído por 14 versos, (duas quadras e dois tercetos). 

 Versos decassilábicos (“Metes aqui o primeiro verso e divides em sílabas métricas. Se 

não souberes dividir, a explicação encontra-se a seguir”) 

 O Esquema rimático é abba; abba; ( e agora metes ou cde/cde ou cdc/dcd conforme os 

versos). 

 Quanto ao tipo a rima é emparelhada em bb; interpolada em a..a e cruzada em   ( e 

agora metes ou cde/cde ou cdc/dcd conforme os versos). 

 Dás exemplos da qualidade da rima (“Ver a seguir”). 

 Dás exemplos da rima quanto à sua natureza (“Ver a seguir”). 

 Pelas características apresentadas, o poema é um soneto. 

 

Primeiro Problema: Como dividir em sílabas métricas? 

Copia o primeiro verso do poema. 

Conta as sílabas normais, e conforme as contas vais dividindo com uma barra. 

Ex: “Es/tá” 

Se a última sílaba for vogal e a seguinte sílaba começar por vogal contas como uma só sílaba. 

Depois começas a contar as sílabas. Não se conta a última. Sê esperto, como estamos num 

soneto o número de sílabas vai ser sempre 10. 

Exemplo: 

“Es/tá o/ las/ci/vo e/ do/ce/ pa/ssa/ri/nho ” 

Segundo Problema: O que é a qualidade da rima? 
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Simples, ou é rica ou pobre. 

Se duas palavras de classe morfológica diferente rimam então é rica! 

Ex: honesto(adj.) e gesto(nome) 

Se duas palavras da mesma classe morfológica rimam então é pobre! 

Ex: sofrimento(nome)e pensamento (nome) 

 

Terceiro Problema: O que é natureza das rimas? 

Simples, ou é consoante ou toante. 

Quando rimam vogais e consoantes diz-se que é consoante. 

Ex: honesto/ gesto 

Quando rimam apenas vogais diz-se que é toante. 

Ex: fio / rio 

 

Problemas superados! 

Agora gostava de te alertar para uma coisa.  

Quando a professora te põe um soneto à frente deves sempre lê-lo duas vezes. Isto porquê? 

À primeira vais descobrir uma história, às vezes na natureza, mas na verdade, através dos 

tercetos tudo vai mudar, pois através deles o sujeito de enunciação compara essa história à 

sua vida. 

 

Espero que venhas a ter excelentes notas na interpretação de sonetos de Luís Vaz de Camões. 

Lembra-te, todas as pessoas dizem que é uma seca e que é dificílimo interpretar, mas com 

estes truques, espero que te tenha ajudado. Boa sorte! 

Francisco Cubal 

Ajuda-me a ajudar todos os estudantes e envia os teus resumos, apontamentos, etc. por 

correio electrónico ( eresumos@sapo.pt) ou vai a este link para enviares directamente: 

http://www.interesumos.com.sapo.pt/upload.html 
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