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 Luís de Camões (Sonetos) 
 

TEXTO 1  
“Bendito seja o dia, o mês, o ano 
A sazão, o lugar, a hora, o momento 
E o país de meu doce encantamento 
Aos seus olhos de lume soberano 
 
E bendito o primeiro doce afano 
Que tive ao ter de amor conhecimento 
E o arco e a seta a que devo o ferimento 
Aberta a chaga em fraco peito humano 
 
Bendito seja o mísero lamento 
Que pela terra em vão hei dispersado 
E o desejo e o suspiro e o sofrimento 
 
Bendito seja o canto sublimado 
Que a celebra e também meu pensamento 
Que na terra não tem outro cuidado” 

(Petrarca) 
 
 
TEXTO 2  
”Enquanto quis Fortuna que tivesse  
                                ,  
O gosto de um suave pensamento  
Me fez que seus efeitos escrevesse; 
 
     , temendo Amor que aviso desse  
                                    ,  
Escureceu-               ’          ,  
                                  . 
 
     , que Amor obriga a ser sujeitos  
A diversas vontades! Quando lerdes  
                                   
 
Verda             ,               ... 
Entendei que segundo o amor tiverdes,  
Tereis o entendimento de meus versos!” 

(Camões) 
 
 
TEXTO 3 
“Pois meus olhos não cansam de chorar  
Tristezas não cansadas de cansar-me;  
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Pois não se abranda o fogo em que abrasar-me  
Pôde quem eu jamais pude abrandar;  
 
Não canse o cego Amor de me guiar  
Donde nunca de lá possa tornar-me;  
Nem deixe o mundo todo de escutar-me,  
Enquanto a fraca voz me não deixar.  
 
E se em montes, se em prados, e se em vales  
Piedade mora alguma, algum amor  
Em feras, plantas, aves, pedras, águas;  
 
Ouçam a longa história de meus males,  
E curem sua dor com minha dor;  
Que grandes mágoas podem curar mágoas.” 

(Camões) 
 
 
TEXTO 4 
“Amor é fogo que arde sem se ver, 
é ferida que dói, e não se sente; 
é um contentamento descontente, 
é dor que desatina sem doer. 
 
É um não querer mais que bem querer; 
é um andar solitário entre a gente; 
é nunca contentar-se de contente; 
é um cuidar que ganha em se perder. 
 
É querer estar preso por vontade; 
é servir a quem vence, o vencedor; 
é ter com quem nos mata, lealdade. 
 
Mas como causar pode seu favor 
nos corações humanos amizade, 
se tão contrário a si é o mesmo Amor?” 

(Camões) 
 
 
TEXTO 5  
“Se amor não é qual é este sentimento? 
Mas se é amor, por Deus, que cousa é a tal? 
Se boa por que tem ação mortal? 
Se má por que é tão doce o seu tormento? 
Se eu ardo por querer por que o lamento? 
Se sem querer o lamentar que val? 
Ó viva morte, ó deleitoso mal, 
Tanto podes sem meu consentimento. 
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E se eu consito sem razão pranteio. 
A tão contrário vento em frágil barca, 
Eu vou para o alto mar e sem governo. 
É tão grave de error, de ciência é parca 
Que eu mesmo não sei bem o que eu anseio 
E tremo em pleno estio e ardo no inverno.” 

(Petrarca) 
 
 
TEXTO 6 
“Cá nesta Babilónia, donde mana 
Matéria a quanto mal o mundo cria; 
Cá donde o puro Amor não tem valia, 
Que a Mãe, que manda mais, tudo profana; 
 
Cá, onde o mal se afina e o bem se dana, 
E pode mais que a honra a tirania; 
Cá, onde a errada e cega Monarquia 
Cuida que um nome vão a desengana; 
 
Cá, neste labirinto, onde a nobreza, 
Com esforço e saber pedindo vão 
Às portas da cobiça e da vileza; 
 
Cá neste escuro caos de confusão, 
Cumprindo o curso estou da natureza. 
Vê se me esquecerei de ti, Sião!” 

(Camões) 
 
TEXTO 7 
“Erros meus, má Fortuna, Amor ardente  
Em minha perdição se conjuraram;  
Os erros e a Fortuna sobejaram,  
Que para mim bastava Amor somente.  
 
Tudo passei; mas tenho tão presente  
A grande dor das cousas que passaram,  
Que já as frequências suas me ensinaram  
A desejos deixar de ser contente.  
 
Errei todo o discurso de meus anos;  
Dei causa a que a Fortuna castigasse  
As minhas mal fundadas esperanças.  
 
De Amor não vi senão breves enganos.  
Oh! Quem tanto pudesse, que fartasse  
Este meu duro Génio de vinganças!” 

(Camões) 
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TEXTO 8 
“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,  
Muda-se o ser, muda-se a confiança:  
Todo o mundo é composto de mudança,  
Tomando sempre novas qualidades.  
 
Continuamente vemos novidades,  
Diferentes em tudo da esperança:  
Do mal ficam as mágoas na lembrança,  
E do bem (se algum houve) as saudades.  
 
O tempo cobre o chão de verde manto,  
Que já coberto foi de neve fria,  
E em mim converte em choro o doce canto.  
 
E afora este mudar-se cada dia,  
Outra mudança faz de mor espanto,  
Que não se muda já como soia.” 

(Camões) 
 
 
TEXTO 9 
“Oh como se me alonga de anno em ano 
A peregrinação cansada minha! 
Como se encurta, e como ao fim caminha 
Este meu breve e vão discurso humano! 
 
Mingoando a idade vai, crescendo o dano; 
Perdeo-se-me hum remedio, que inda tinha: 
Se por experiencia se adivinha, 
Qualquer grande esperança he grande engano. 
 
Corro apoz este bem que não se alcança; 
No meio do caminho me fallece; 
Mil vezes caio, e perco a confiança. 
 
Quando elle foge, eu tardo; e na tardança, 
Se os olhos ergo a ver se inda apparece, 
Da vista se me perde, e da esperança.” 

(Camões) 
 
 
TEXTO 10 

“Tanto de meu estado me acho incerto,  

Que em vivo ardor tremendo estou de frio;  

Sem causa, justamente choro e rio,  

O mundo todo abarco e nada aperto. 
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É tudo quanto sinto, um desconcerto;  

Da alma um fogo me sai, da vista um rio;  

Agora espero, agora desconfio,  

Agora desvario, agora acerto. 
 

Estando em terra, chego ao Céu voando;  

Numa hora acho mil anos, e é jeito  

Que em mil anos não posso achar uma hora. 
 
Se me pergunta alguém por que assim ando, 
Respondo que não sei; porém suspeito 
Que só porque vos vi, minha Senhora.” 

(Camões) 
 
 
TEXTO 11  
“Quem vê, Senhora, claro e manifesto 
O lindo ser de vossos olhos belos, 
Se não perder a vista só em vê-los, 
Já não paga o que deve a vosso gesto. 
 
Este me parecia preço honesto; 
Mas eu, por de vantagem merecê-los, 
Dei mais a vida e alma por querê-los, 
Donde já não me fica mais de resto. 
 
Assim que a vida e alma e esperança, 
E tudo quanto tenho, tudo é vosso, 
E o proveito disso eu só o levo. 
 
Porque é tamanha bem-aventurança 
O dar-vos quanto tenho e quanto posso, 
Que, quanto mais vos pago, mais vos devo.” 

(Camões) 
 
 


