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POETAS l)A ACAL)FMIA CEAR N · O 1 ETRA 

LINI-IA R ES FILHO 

José Linhares Filho nasceu em Lavras da Mang b · C ' d' 28 d a eira, eara, no ta e 
fevereiro de 1939. Graduado em Letras pela Universidade Federal do Ceará, onde 
fez cursos de especializ�çáo e �perfeiçoamento. Mestre em Literatura Portuguesa e 
doutor em

_ 
Letras V�rna�ulas (area de Literatura Portuguesa) pela Universidade Fe

deral do Rio de Janeuo. E professor titular de Literatura Portuguesa da Universidade 
Federal do Ceará, ministrando também Literatura Brasileira. Foi coordenador da 
Casa de Cultura Portuguesa, do curso de pós-graduação em Letras da UFC (199 3), 
editor da Revista de Letras e pesquisador do Instituto de Língua e Cultura Portuguesa, 
em Lisboa. Professor visitante na Universidade de Colônia e na Universidade Técnica 
de Aachen, Alemanha. 

Ensaísta e poeta. Sua poesia é elogiada por intelectuais de grandes méritos. 
Sânzio de Azevedo a propósito de um dos seus livros diz: " ... ele é poeta, senhor do 
verbo e do verso, pastor de metáforas e recriado r do mundo ... " Faz parte do Grupo 
SIN de Literatura e de várias entidades culturais. Obras poéticas: Sumos do tempo, 
1968; Voz das coisas, 1979; Frutos da noite de trégua, 1983; Tempo de colheita, 1987; 
Andanças e marinhagens, 1993; Rebuscas e reencontros, 1996; Itinerário: trinta anos de 
poesia, 1998; Notícias de bordo: poemas selecionados, 2006; e Cantos de fuga e ancora
gem, 2007. Outras publicações: A metáfora do mar no dom Casmurro, 1978; A ('outra 
coisa" na poesia de Fernando Pessoa, 1982; O poético como humanização em Miguel 

Torga, 1997; A modernidade da poesia de Fernando Pessoa, 1998; e O amor e outros 

aspectos em Drummond, 2002. Recebeu os prêmios: Estado do Ceará de Ensaio, em 

1986 e de Poesia, em 1987. Detentor do diploma de Mérito Cultural, concedido 

pela Academia Brasileira de Filologia, Rio de Janeiro. 

Ingressou na Academia Cearense de Letras no dia 23 de julho de 1980 na vaga 

deixada por Josaphat Unhares, o�asiáo
' 
em que foi s�udado pelo 

,
acadêmic� e con:is�a 

Moreira Campos. Ocupa a cadeira numero 30, CUJO patrono e Rocha Lima. Socto 

da Associação Internacional de Lusitanistas, da Associação Brasileira de Literatura 

Comparada, da Academia de Letras e Artes do Nordeste, CE
.
' �a Acad�m�� Lavrense 

de Letras, de que é presidente de honra e da Associação Brasileira de Bibhofilos. 

SONETO EVOCATIVO A FILGUEIRAS LIMA 

Nasceste em Lavras e cantaste 0 mundo. 

O ritmo essencial da voz fluente 

em verso ora tristonho, ora Jucundo, 
· te 

mostrou-nos que o poetar te era zmanen . 
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JOSÉ MURI LO MARTIN� 

Em tua festa rltmica me inundo 

com os mil ruídos da Terra. Alma candente, 

dos corações humanos o profundo 

encanto extrais, e enlevas toda a gente. 

Desta Terra da Luz cantaste a glória, 

o esplendor natural e o sofrimento; 

inscreves-te, por isso, em sua História. 

E o poema inesgotável do teu ser, 
tal como sugeriste em testamento, 
há de, com a Natureza, renascer. 

CANÇÃO MARÍTIMA 

Mulher e Mar, 
tens encantos de fêmea 
para o meu sôfrego percurso. 
Meu destino é a quietude 
que se esconde sob as tuas algas 
e sob a tua salsugem. 
Não há limites para o marulhar 
que em tua ilharga ferve. 
Enquanto ninfas e elfos 
longe se divertem, 
eu renasço para te amar. 
Se marejas, tens mariscos 
a� lusco-fusco, na preamar. 
E preciso cantar tuas marés, 
teus abismos e maresia, 

"!esmo sem te compreender. 
E preciso nadar em ti 
como se fosse morrer. 

MOMENTO 6 

Há mais que o simples ser em cada . 
1kf. 

cozsa. 
esmo quando nada mais for, 

tudo será em nós ' 

e s�beremos descobrir o verso oculto 
ate nos mais desprezados objetos. 
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Então, de toda a Poesia 
se fará um só Poema. 

POETAS DA ACADEMIA CEARENSE DE L TRA 

Conosco todas as coisas serão chamadas, e cada uma responderá em nós, porque todo minuto de cada espaço está fixado no Eterno, 
e há mais que o simples ser em cada coisa. 

fONTE: POEMAS SELECIONADOS PELO AUTOR. 
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