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DE AMOR E MAR: A EROSPOÉTICA DE LINHARES FILHO 7 

RESUMO 
 

Linhares Filho é um poeta de discurso denso sobre o Amor. Em 

toda sua obra, principalmente em Andanças e marinhagens (1993), o 

poeta celebra Ágape, Philia, Eros; e, através das três dimensões do Amor, 

transforma a sua viagem marítimo-existencial em matéria poética. 

Seguindo o seu itinerário, o poeta transforma a vida em metáfora 

marítima e convida o leitor para um mergulho poético rumo à descoberta 

de um nobre sentimento que, por séculos, tem motivado a humanidade.  

A erospoética caracteriza-se como uma narrativa poética 

emaranhada na teia de Eros. Essa construção poética, em Linhares Filho, 

é revelada a partir de uma linguagem permeada por uma metáfora 

marítima. A partir desse discurso erótico, o autor estabelece comunicação 

poética com a sua amada e divulga o seu percurso marítimo-existencial 

aos leitores.  

O nosso objetivo com este livro é o de revelar como a celebração 

do Amor ocorre na poesia de Linhares Filho, nas dimensões de Eros, 

Ágape e Philia.  

Para trabalharmos a dimensão do amor-Eros, recorremos aos 

conceitos de Amor em autores consagrados, como Platão (O Banquete), 

Ovídio (A Arte de Amar, Remédios do amor e Metamorfoses); aos 

conceitos relacionados com o erotismo e a pornografia, a partir das obras 

de Georges Bataille (O erotismo), de Lúcia Castello Branco (O que é 

erotismo), de Octávio Paz (A dupla chama: amor e erotismo). Para a 

conceção de amor-Ágape, a Bíblia Sagrada foi o suporte utilizado para 

análise; e para a pesquisa sobre o amor-Philia, foram utilizadas as 
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8 Mônica Gentil Maria Feitosa Braga & Maria Luísa Soares  

apreciações críticas de Sânzio de Azevedo (“Linhares Filho: poesia e 

artesanato”); de Artur Eduardo Benevides (“A poesia de Linhares Filho”); 

de Ítalo Gurgel (“O depoimento de um navegante dos sonhos”), estudos 

publicados na obra Itinerário: trinta anos de poesia (1999), da autoria do 

poeta Linhares Filho.  

Concluímos então que, na obra de Linhares Filho, o Amor se 

constitui como temática atemporal. O autor manifesta, na sua construção 

poética, que a escrita e a leitura sobre o sentimento amoroso é uma 

experiência necessária para o homem que vive em eterno conflito 

existencial, pois o amor transforma-se em algo que não sucumbe, mas que 

surge e se renova como força reveladora de um desejo que edifica o 

homem.       

Palavras-chave: Erotismo. Ágape. Philia. Poesia. Marinhagens.  
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DE AMOR E MAR: A EROSPOÉTICA DE LINHARES FILHO 9 

 

ABSTRACT  
 

Linhares Filho is a poet of dense speech about Love. Throughout 

his work, mainly Andanças e marinhagens (1993), the poet celebrates 

Agape, Philia, Eros; and through the three dimensions of Love transforms 

his sea existential-voyage in poetry. Following his own journey, the poet 

transforms life into a kind of sea metafhor, inviting the reader to a 

poetical diving toward the discovery of a noble sentiment that has been 

motivating humanity since ever.  

His erospoética is characterized as a poetical narrative involved in 

Eros’ web. This poetical construction is revealed from a poetry of a 

language filled in with a kind of maritime metaphor. From this erotic 

discourse on, Linhares Filho establishes poetical communication with his 

beloved woman and sings his    way sea-existential to the readers. Our 

aim was to reveal how the celebration of love appears in his poetry which 

one  involves all dimensions of Eros Philia and Agape. For this purpose, 

we used the concepts of love conceived by renowned authors such as 

Platão (O Banquete) and Ovídio (A arte de amar, Remédios para o amor 

e Metamorfoses), the concepts related to eroticism and pornography, from 

the works of Georges Bataille (Erotismo), Lucia Castello Branco (O que é 

erotismo) and Octavio Paz (A dupla chama: amor e erotismo) to design, 

Agape love, the Holy Bible was used to support analysis, and research 

about love, for Philia, we used  Sânzio de Azevedo’s critical note 

("Linhares Filho: poesia e artesanato"), Arthur Eduardo Benevides ("A 

poesia de Linhares Filho") and by Italo Gurgel ("O depoimento de um 
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navegante dos sonhos"), published in the work Itinerário: trinta anos de 

poesia (1999), by Linhares Filho. We conclude that Love in Linhares 

Filho’s work is a timeless theme. The author expresses in his poetical 

construction that writing and reading about the feeling of love is a 

necessary experience for the man who lives eternal existential conflicts. 

Then, love is seen as something that never goes down, but as something 

that comes out, and makes itself new as a revealing force of a desire that 

makes man better. 

 

Keywords: Eroticism. Agape. Philia. Poetry. Marinhagens. 
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SIGLÁRIO  

(das obras do autor citadas neste estudo):  

ST - Sumos do tempo (1968) 

VC - Voz das coisas (1979) 

FNT - Frutos da noite de trégua (1983) 

TC - Tempo de colheita (1987) 

AM - Andanças e marinhagens (1993) 

RR - Rebuscas e reencontros (1996) 

Itin - Itinerário: trinta anos de poesia (1998) 

NB - Notícias de Bordo: poemas selecionados (2006) 

CFA - Cantos de fuga e ancoragem (2007) 

NB2 - Notícias de Bordo: poemas escolhidos – 2. ed. (2008) 

PE - 50 poemas escolhidos pelo autor (2008)  

LI - No limiar do inverno (2010)     
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DE AMOR E MAR: A EROSPOÉTICA DE LINHARES FILHO 15 

 

Desde as mais antigas civilizações, o sentimento amoroso 

esteve presente, norteando a vida do homem e o convívio com os seus 

pares. Assim sendo, o amor perpassa o tempo e transforma-se; porém, não 

muda na sua essência. Capturar a magnitude desse sentimento é tarefa 

para poucos aventureiros que se lançam na extrema necessidade de 

vivenciar os melhores momentos da vida.  

Linhares Filho, ao escrever sobre o Amor, evoca esse 

sentimento da transcendência de sua plenitude. E, como um presente dos 

deuses aos homens, deve ser apreciado por aqueles que o reverenciarem. 

Ao convidar os tripulantes (os leitores) para uma intensa viagem marítima 

por mares já dantes navegados, porém até então não desfrutados, o poeta 

aproveita para seguir o itinerário guiado por Eros e ambiciona seguir o 

rasto do Amor, impulsionado por sua inspiração poética.  

Através de uma imersão no sentimento amoroso, desde as 

primeiras civilizações, perpassando pelas obras literárias de autores 

clássicos até a teorização de autores modernos, este trabalho estrutura-se 

sobre o eixo das três conceções básicas sobre o Amor 

(Ágape/Philia/Eros). Para compreender como essas manifestações estão 

presentes na obra de Linhares Filho, foi realizada uma análise da obra 

Andanças e marinhagens (1993). Para levar a cabo este trabalho, outras 

obras do poeta em estudo foram analisadas e citadas durante a pesquisa.   

O nauta-poeta revela o Amor como condição essencial à vida, 

pois, no seu discurso poético, esse sentimento engloba todos os outros, 

tornando-se motivação para continuar a navegar. Através de uma escrita 

permeada por um código marítimo, o poeta revela as atribulações que 

permeiam a vida familiar, a vida cristã e a relação com os amigos, com as 
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leituras; a observação do quotidiano dos anónimos e a narrativa-poética 

do sofrimento dessas pessoas.  

Assim sendo, o objetivo deste estudo é o de mostrar como as 

conceções do Amor estão expostas na obra de Linhares Filho, destacando-

se, assim, aspetos temáticos inseridos na sua obra, entre eles, a 

religiosidade, a fraternidade, e a sensualidade, que permeiam a “doação 

de corpos”.             

Além de se analisarem essas três dimensões do Amor, o lírico 

é revelado através de seu itinerário poético, observado e analisado a partir 

de um discurso marítimo-erótico norteado pelas experiências de um 

navegador existencial.       
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O amor é um tema recorrente na obra de vários autores da 

literatura universal. Cada um, no âmbito dos seus escritos, fornece perene 

contribuição para a tentativa de um mapeamento literário sobre o amor.  

O que se busca muitas vezes não é a decifração, mas a 

perspetiva de mais uma das faces de Eros. Alguns autores preferem 

demonstrá-lo como exemplo de auto-sacrifício, outros, como de uma 

chama libertadora. Convém-nos analisar que, independente da 

representação, o discurso de cada autor produz uma nova possibilidade 

para a chave de transcrição do código erosgráfico.  

A manifestação de Eros ocorre em espaços diversificados e 

em múltiplas situações, por isso, é tão difícil padronizá-las e reconhecê-

las como únicas. Cada indivíduo, quando tocado por Eros, é escolhido 

para vivenciar momentos de amor intenso, aliados ao desejo de morte, à 

degradação da paixão e/ou à experiência de autoconhecimento.  

O poeta convida a adentrarmo-nos nesse universo através da 

construção de um discurso erosgráfico intermediado por uma poética 

marítima. Em cada poema, há um novo convite para amar, no ambiente 

fluído do mar, conhecendo as aventuras de um navegador existencial que 

se lança nas águas profundas do seu ser a guiar-nos pelos caminhos do 

amor.  

Não apenas o amor-Eros, mas também o amor-Philia e o 

amor-Ágape ecoam nos seus poemas. Independentemente do espaço 

poético para manifestação do amor, o poeta nos alerta para a experiência 

única de amar. Ora como um “errante navegante”, ora como “um 

navegador existencial”, o poeta leva-nos a bordo de uma viagem ao 
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20 Mônica Gentil Maria Feitosa Braga & Maria Luísa Soares  

oceano do humano. Toda a rota é constituída pelas anotações diárias e 

pelo senso de observação das coisas simples da vida; entre elas, o singelo 

ato de amar a Deus, a família, a mulher, os livros e as pessoas que nos 

cercam. 

Autor de obras literárias de reconhecimento internacional, o 

poeta, ensaísta crítico e professor José Linhares Filho (Lavras da 

Mangabeira – Ceará, 1939) publicou, durante vários anos dedicados ao 

fazer poético, as seguintes obras: 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), Cantos de fuga e ancoragem (2007), Notícias de 

Bordo: poemas escolhidos – 2. ed. (2008), 50 poemas escolhidos pelo 

autor (2008), No limiar do inverno (2010).        

A primeira obra do poeta, denominada Sumos do tempo, foi 

publicada em 1968, no mesmo ano em que o Grupo SIN iniciou e 

encerrou as suas atividades no Ceará. Apesar da efémera duração do 

grupo, a herança literária permanece como fonte de inspiração e de 

constante aprendizagem sobre o fazer artístico. O grupo publicou apenas 

duas miniSinantologias, a SINantologia, e alguns livros com o sintete 

SINedições; pois logo se dissolveu, devido às divergências ideológicas de 

seus membros e também ao período de extrema repressão política, a partir 

da divulgação do Ato Institucional número 5.   

Apesar de toda áurea de medo e da tentativa de silenciar o 

verbo, muitos artistas continuaram produzindo, mesmo com o 

encerramento das atividades do grupo. Segundo Roberto Pontes, 

professor, crítico e poeta do Grupo SIN, no artigo denominado 
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“Sincretismo: a poesia da geração de 60 e a do grupo SIN (1968-2008)” 

(2008), o principal evento para a ruptura foi o facto de alguns integrantes 

do grupo terem se negado a assinar o histórico Manifesto dos Intelectuais 

Brasileiros contra a Censura.  

O Grupo SIN tinha como proposta a fusão de tendências 

literárias, a mistura de fazeres artísticos, a consagração da arte e a sua 

manifestação em diversas linguagens. Por esse caráter interdisciplinar, a 

experiência dos integrantes do grupo é comparada com a proposta da 

Semana de Arte Moderna, de 1922, em que o homem e a arte se 

encontram nas suas mais diversas formas de expressão.  

A origem do nome do grupo deriva da palavra sincretismo, 

que, consoante acepção do verbete do dicionário Houaiss (2008), é a “[...] 

fusão de diferentes cultos ou doutrinas com reinterpretação de seus 

elementos. Fusão de elementos culturais diversos” (HOUAISS 2008: 

691). Quanto à escolha das três letras maiúsculas, Roberto Pontes nos 

alerta para o “[...] impacto paronomásico com a palavra homógrafa 

existente no idioma inglês ou com o advérbio vernáculo sim, afirmativo 

de afirmação, aprovação, consentimento” (PONTES, 2008: 11). Para os 

integrantes do grupo, a essência do significado relacionado ao nome SIN 

revela a variedade, a diversidade, a multiplicidade de manifestações 

artísticas e culturais.           

Os integrantes do Grupo SIN produziram desde poemas, 

contos, crónicas, romances, ensaios, críticas, pintura e música a teorias 

que norteiam a análise literária, entre elas: a Teoria da Latência Sensual, 

elaborada por Linhares Filho; a Teoria do Poema, estruturada por Pedro 

Lyra; e a Teoria da Residualidade Cultural e Literária, organizada por 

Roberto Pontes.        

Livro -  DE AMOR E MAR  A POÉTICA ERÓTICO-MARÍTIMA DE LINHARES FILHO_2 (1).pdf   17 12/04/2018   21:36



 
 
 
 
 
 
 
 
22 Mônica Gentil Maria Feitosa Braga & Maria Luísa Soares  

Linhares Filho fez parte de um momento de extrema 

importância literária no cenário cearense; sua obra, assim, como a de 

alguns dos integrantes do Grupo SIN, ultrapassam a fronteira local, 

devido à excelência com que foram produzidas. Assim sendo, ao longo do 

presente trabalho, a obra do poeta cearense será analisada tomando-se 

como eixo da análise o livro Andanças e Marinhagens (1993). Contudo, 

durante o estudo, citaremos poemas de outros livros do autor, para que 

possamos compreender como as dimensões do amor se fazem presentes 

na sua obra.             

Situar um autor em determinado período literário é algo 

complexo: sua produção literária pode estar cronologicamente situada 

num período, mas não necessariamente possuir as mesmas características 

literárias elencadas para obras escritas e enquadradas naquele movimento 

literário.    

Apesar de toda a polémica que permeia esse assunto, há 

autores que se classificam de acordo com as “zonas fronteiriças”. 

Segundo Otto Maria Carpeaux, “a tirania cronológica” não pode definir 

que uma obra tenha características fixas quando considerada de certo 

período. Seria uma análise simplista ter como base apenas divisões 

periódicas restritas às datas e às divisões numéricas.  

Afrânio Coutinho (1986: 33), por sua vez, acredita que as 

“zonas fronteiriças” irão prevalecer, já que os sinais de passagem de uma 

época para outra serão demarcados como termos de referência, logo: “A 

solução está na historiografia literária que seja a descrição do processo 

evolutivo como integração dos estilos artísticos. As hesitações e os erros 

da periodologia corrigem-se com a adoção de tal sistemática”.         
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Para o autor de Introdução à Literatura no Brasil (1986), o 

princípio gerador do fenómeno literário é de ordem estética, e não 

histórica. Admitir a contribuição histórica é necessário, porém, a ênfase 

está na “[...] análise literária, através do estudo das obras propriamente 

ditas, interpretando-as à luz da tradição literária, pelo significado que elas 

adquiriram dentro dessa tradição, pela contribuição que lhe trouxeram.” 

(COUTINHO 1986: 41).  

Sânzio de Azevedo – professor, poeta, ficcionista, crítico 

literário e ensaísta brasileiro – também analisou aspetos relevantes para a 

inserção de um autor num determinado estilo de época. No artigo 

intitulado “A complexidade dos estilos de época”, ele expressou a sua 

conceção sobre o polémico assunto: 

 
Quem por acaso já tenha ministrado aulas de literatura, 

seja em nível médio, seja em nível superior, por certo 
enfrentou problemas com relação às clássicas e indefectíveis 
características dos movimentos estéticos: é difícil não haver 
um aluno que queira encontrar, num só poema, todos os 
traços típicos da corrente em que ele se situa. Ou um que 
estranhe a presença de notas românticas num texto realista, 
ou a existência de traços simbolistas em versos modernistas. 
Isso, para não falar no fato de alguém não entender como 
possam existir certos aspectos que lembrem o Romantismo, 
por exemplo, num poema do Classicismo, já que este é 
anterior àquele... No primeiro caso, não há outra saída senão 
explicar que os traços estilísticos de uma corrente se 
encontram disseminados pelas obras dessa corrente, sendo 
quase impossível se agruparem todos num só texto. No 
segundo, não é difícil concluir ser natural o fato de um 
escritor, havendo-se iniciado em determinado estilo, ter 
guardado, mesmo na vigência de outra escola, resquícios da 
anterior. [...] No terceiro caso, a solução é mesmo esclarecer 
que os estilos de época privilegiam determinados aspectos 
formais ou temáticos que, na maioria das vezes, estão em 
obras posteriores mas igualmente até em obras anteriores.” 
(AZEVEDO 2004: 70). 
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Sânzio de Azevedo (1994: 9-10), comentando o livro 

Andanças e Marinhagens (1993), alerta-nos para o facto de que:  

 
Essa liberdade (que tanto permite ao poeta criar novas 

formas como revitalizar formas antigas) vigora até nossos, e 
por isso não deve constituir motivo de estranheza o fato de 
um poeta privilegiar o soneto ou haicai enquanto outro 
pratica o polimetrismo e o versilibrismo, e ainda outro 
frequenta simultaneamente o verso livre, o redondilho 
maior, o decassílabo ou mesmo o alexandrino.         

 
Linhares Filho, ao adentrar “surdamente no reino das 

palavras”, escolhe como manifestação de sua liberdade estética a dicção 

grave, o tom celebratório e o toque tradicional que, ao provocar 

estranhamento, renovam o fazer poético de um artista preocupado em 

revelar um lirismo trovadoresco; este, aliado a uma “perfeita adequação 

do pensamento e do sentimento” (AZEVEDO 1994: 13), faz de sua 

poesia uma experiência necessária à Literatura brasileira.  

O caráter atemporal da obra de Linhares Filho o faz um poeta 

sincrético por excelência, pois, na sua produção literária, percebemos a 

manifestação da fusão de vários estilos de época em consonância com o 

seu toque pessoal: “[...] uma forma que é rigorosa sem pretender ser 

preciosa.” (AZEVEDO 1994: 12).  

Através de sua poesia, Linhares Filho disponibiliza uma 

ampulheta, tornando o leitor dono de seu tempo. Para iniciar a viagem 

atemporal, o poeta cita, em “O agora”, o filósofo Ortega y Gasset (1914 

apud LINHARES FILHO  1999: 37): “Yo soy yo y mi circunstancia, y se 

no La salvo a ella no me salvo yo”. O homem, que anseia por mudança, 

logo precisa transformar a realidade em que vive, para dar sentido a sua 

vida. Nos poemas “Pelo sangue do patrício”, “O jornaleiro”, “Quadro de 

Livro -  DE AMOR E MAR  A POÉTICA ERÓTICO-MARÍTIMA DE LINHARES FILHO_2 (1).pdf   20 12/04/2018   21:36



 
 
 
 
 
 
 
 
DE AMOR E MAR: A EROSPOÉTICA DE LINHARES FILHO 25 

guerra”, “Meditação” e “Crença”; percebemos claramente o desejo não só 

em denunciar os acontecimentos do “agora”, mas também em expressar 

toda a sua indignação diante dos momentos em que “homens deslembram 

o Homem”. O poeta também apresenta o amor em toda a sua dimensão, a 

ponto de responder às desgraças do mundo “com os milagres do amor”. 

Esse sentimento não manifesta apenas proteção ou mero desejo de 

sensibilização; ele surge como um processo epifânico, uma revelação 

necessária ao próprio poeta e ao leitor, o qual encontrará, na obra de 

Linhares Filho, o amor representado em Philia, em Ágape e em Eros.          

Em “O sempre”, o homem do “agora”, que revelava o poeta, 

legitima a sua identidade poética, através de suas reminiscências, de seu 

canto, de seus momentos e de sua urgência em amar no ambiente fluido 

do mar. O amor, assim como a morte, é identificado como seu leitmotive; 

porém, a manifestação de Eros dá-se no “sempre”, demarcando o 

desespero de “reaMar”. O amor-Eros é semeado a partir dos poemas 

“Canção da vinda”, “Poema do ser da amada”, “Canção da trégua”, 

“Poema de reconciliação” e “Poema da urgência de amar”. Assim, a 

escrita íntima sobre o amor germina, ao longo da obra de Linhares, como 

resultado de um discurso único, que nos faz perceber Eros enquanto 

chama libertadora, pois o amor não o aprisiona. Através de sua 

experiência de amar, o poeta permite ao leitor vivenciar momentos de 

entrega total à amada. Para o poeta, o amor-Eros é motivo para convite, 

celebração de uma necessidade que transcende os desejos carnais e atinge 

a essência do ser da amada, pois o sentimento dele é como “o poema que 

se sente e não se escreve.” (LINHARES FILHO 1999: 62).  

Linhares Filho constrói a sua poética erosgráfica convertendo 

alguns de seus anseios em palavras, mas a chave de transcrição para o 
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código é a entrega, a receção, a sinestesia que envolve o poeta e a sua 

amada. Naturalmente, eles desenvolvem uma comunicação particular, 

uma linguagem, uma grafia específica para o amor, pois o elo é tão 

intenso que se tornam um ser uno, como propôs Carlos Drummond de 

Andrade em Amor: pois que é palavra essencial (2002: 19): os corpos 

“[...] são dois em um, são um em dois”. Dessa forma, o poeta revela a 

escrita sobre um sentimento que não se dissolve com o tempo.   

No decorrer do presente trabalho, deter-nos-emos na análise 

de alguns poemas selecionados do livro Andanças e marinhagens (1993); 

porém, como já foi dito, citaremos poemas relevantes de outras obras do 

poeta cearense.  

Desde o livro de estreia, percebemos o rastro de Eros 

buscando espaço e, depois, tomando forma na produção poética do autor. 

Na obra em análise, observamos ainda com mais intensidade a presença 

de Eros permeado por uma metáfora marítima.  

Andanças e marinhagens (1993) retrata, como sugerido pelo 

título, as viagens de um navegador existencial que encontra no mar o 

espaço do amor, do prazer, da dor, da guerra, da paz e da felicidade. A 

obra é composta por três partes, intituladas “Fatos e sugestões de uma 

viagem”, “Retrospectivas e celebrações” e “Percursos atuais e previsões”. 

Na primeira parte, o poeta exalta a pátria de Camões, expressa a sua 

saudade, a partir de seu “carinho telúrico” pelo Ceará e pelas lembranças 

de sua terra natal, Lavras da Mangabeira.  

No primeiro poema da obra em análise – o soneto 

denominado “Invocação a Portugal” –, o poeta revela todo o seu desejo 

em aprender a navegar com aqueles que fizeram história, ao lançarem-se 

numa aventura marítima. Portanto, o exímio artista da palavra transforma 
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Portugal em musa inspiradora e suplica que ela o aceite na condição de 

aprendiz, para ele poder ser um verdadeiro navegante não só na vida – 

para se desvencilhar dos turbilhões cotidianos; mas também na luta que 

trava com as palavras, já que o poeta afirmou ter sede de conquista, de 

descobrir novos mundos e de ampliar seu horizonte enquanto homem-

poeta:  

 
Ensina-me com as tuas caravelas, 

ó pátria de Camões, a navegar, 
que enquanto ondas houver, batendo nelas, 

não vais deter teu desafio ao mar. 
(LINHARES FILHO 1993: 19). 

 
Na primeira quadra, constatamos claramente o apelo do poeta 

e a sua humildade para assumir que necessita aprender com aqueles que 

foram pioneiros na arte de navegar. O que ele quer absorver é o espírito 

empreendedor, a garra, a força daqueles homens que apostaram no sonho 

de descobrir novos rumos para sua vida e para o seu país. Assim como os 

portugueses, o poeta também queria possuir o mar, quer lançar-se nesse 

desafio de forma consciente, pois sabe que, enquanto as ondas agitarem o 

mar, o desafio será uma constante na sua vida. O “mar português” 

transforma-se em mito para o poeta, que também quer ser batizado nas 

águas da pátria de Camões. Dessa forma, o mar transforma-se e num 

espaço mítico de celebração da vida, pois que ele fascina o homem desde 

a antiguidade clássica; o que nos reporta ao herói grego Ulisses, que 

participou da Guerra de Tróia, cujas aventuras são narradas nos dois 

poemas épicos de Homero, famoso poeta da Grécia clássica: Ilíada e 

Odisseia.  
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Ainda na primeira quadra do soneto “Invocação a Portugal”, 

Linhares Filho “invoca” o nome de Camões e consagra Portugal como a 

Pátria de Camões, o homem-símbolo-mito da cultura portuguesa. Ao 

evocar o nome do autor d’Os Lusíadas, evoca-se o poeta e tudo aquilo 

que ele representou, atraindo-o, dessa forma, para o campo do simbólico. 

Nessa perspectiva, Camões torna-se memória, exaltação de grandeza, 

profeta e símbolo da história de seu país e de seu povo. Através do nome 

dele, constituímos um entrelaçar em que história, mito e lenda se 

articulam e transformam em literário o seu nome e os seus feitos. O poeta, 

ao evocar Camões, pode estar-se auto referindo e, portanto, expressando a 

sua própria poesia, a sua fonte de inspiração, pois ele também quer 

aprender com o mestre do mar de palavras a ser poeta de engenho e arte.  

Na segunda quadra, o poeta enfatiza o desejo do povo 

português pelas conquistas náuticas. Ele posiciona-se como profundo 

admirador desse povo, que não se entrega ao adversário, pois o  

 
[...] afã de descobrires paira no ar  
 Todo o teu sonho náutico revelas: 

 jamais ao porto último chegar.  
(LINHARES FILHO 1993: 19) 

 

O instinto desbravador e o desejo de penetrar o desconhecido 

é uma constante; o porto último é inexistente, uma vez que enxergá-lo é 

negar a sua sede pela conquista. Para empreender esse sonho náutico, um 

esforço supremo se fez necessário, considerando enfrentar perigos e 

abismos.  
No primeiro terceto, o poeta evoca os filhos de Portugal, que ficaram presos ao mar. Eles 

habitam este espaço mítico, que abriga os vultos históricos e lendários da nação portuguesa:  
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[...] Quantos presos ao mar, são uma legenda 

entre os teus filhos: Eanes, Dias, Gama, 

do Infante e João II até Cabral! 

 (LINHARES FILHOS 1993: 19). 

 
O primeiro filho de Portugal, Eanes, é uma referência ao navegador português Gil Eanes, 

que, em 1434, ultrapassou o Cabo Bojador. Essa travessia constituiu um marco importante na expansão 

portuguesa, pois, por um lado, desfizeram-se os mitos medievais, destruindo a crença fixa dos “mareantes” 

de que o oceano não era navegável para além do Cabo Bojador; por outro lado, abriu o caminho para a 

exploração da costa ocidental de África. O segundo representante da nação portuguesa, Dias, é uma 

referência ao navegador português Bartolomeu Dias, que, em 1488, dobrou, pela primeira vez na história, 

o cabo das Tormentas e, numa metáfora suprema, transformou-o no cabo da Boa Esperança. É importante 

salientar que, após navegarem além Bojador, transpuseram esses receios para o Cabo das Tormentas, na 

figura do monstro Adamastor, perpetuado por Luís de Camões no canto V de Os Lusíadas. No Cabo das 

Tormentas, encontravam-se os medos que se materializavam na morte. O receio dos navegadores 

originava o naufrágio, pois se acreditava que o mau tempo era causado pelas maldades cometidas contra o 

Criador, havendo mesmo relatos que descrevem como os mareantes se colocavam de joelhos, fazendo 

orações. Bartolomeu Dias, ao dobrar o Cabo das Tormentas, abriu a rota marítima para as Índias Orientais. 

Depois da passagem pelo Cabo da Boa Esperança, desta forma apelidado pela importância que o evento 

assumiu na empresa dos Descobrimentos, os homens começaram a viver num universo aberto. Assim, 

havia algo a ser explorado para além do Tenebroso, abandonando-se o mundo Medieval. 

O terceiro “filho do mar” refere-se a Vasco da Gama, um 

explorador Português que, em 1498, descobriu o caminho marítimo de 

Portugal para o Oriente.  A construção da imagem épica de Vasco da 

Gama está, seguramente, relacionada com o protagonismo que ele adquire 

no enredo de Os Lusíadas, obra que desde cedo foi tida, em Portugal e no 

estrangeiro, como o poema lusitano por excelência. O quarto 

representante da nação lusa refere-se ao infante D. Henrique, maior 

incentivador da expansão ultramarina portuguesa. Ele fundou, na região 

do Cabo de Sagres, um observatório e uma escola cartográfica e náutica, a 

famosa e legendária Escola de Sagres.  
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O quinto vulto histórico é uma referência ao grande defensor 

da política de exploração atlântica iniciada por seu tio-avô Dom 

Henrique. Os descobrimentos portugueses foram prioridade no governo 

de Dom João II, bem como a busca pelo caminho marítimo para à Índia. 

O sexto é uma referência a Pedro Álvares Cabral, um fidalgo e navegador 

português, comandante da segunda viagem marítima da Europa à Índia, 

viagem em que se “descobriu” o Brasil, em 22 de Abril de 1500.  

Todos os nomes evocados pelo poeta estão relacionados com 

a expansão ultramarina de Portugal, evidenciando, assim, a importância 

histórica de Portugal para o descobrimento de outros mundos. Através das 

descobertas e das aventuras marítimas, o povo português conheceu a terra 

inteira, que estava ocultada pela distância quase intransponível do mar. 

No segundo terceto do soneto “Invocação a Portugal”, o poeta 

expressa o seu desejo de vencer os obstáculos e vivenciar desafios a 

bordo da Nau Portug(c)alense, pois necessita mais do que tudo 

compreender “os segredos de martírio e fama”, para que possa desbravar 

o seu oceano interno, pescando dentro de si as respostas paras as 

indagações mais complexas da vida. Dessa forma, o poeta também busca 

desvendar os segredos dos seres humanos; e através da mítica visão de 

Portugal legitima a sua inspiração poética em função das legendárias 

figuras que consagram a identidade do povo português:  
 

[...] Em teus barcos quero ir, para que aprenda 
mais os segredos de martírio e fama,  

com que és tu mesmo, Portugal! 
(LINHARES FILHO 1993: 19). 

 
O mar, considerado um dos maiores elementos da Criação 

(BÍBLIA SAGRADA, s/d, p. 03), como se vê em “Génesis” 1, não torna 
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o ser humano indiferente à sua grandeza, mistérios e simbologias. Sempre 

foi um espaço instigante, associado a numerosos mitos e lendas. 

Simbolicamente, o mar representa a vida e a morte. As suas águas tanto 

podem representar revitalização e salvação como também a morte, o 

perigo e a hostilidade. Segundo Chevalier e Gheerbrant (1982, p. 592): 

“[...] o mar simboliza um estado transitório entre as possibilidades ainda 

informes as realidades configuradas, uma situação de ambivalência, que é 

a de incerteza, de dúvida, de indecisão, e que pode se concluir bem ou 

mal. Vem daí que o mar é ao mesmo tempo a imagem da vida e a imagem 

da morte”.  

O mar e as águas também deram origem a grandes e fecundos 

mitos literários: o mito de Narciso, mirando fatidicamente a sua beleza no 

espelho das águas; de Ofélia, boiando doce e fatalmente à flor das águas; 

de Caronte, transportando na sua barca os mortos que se preparam para a 

travessia final; e o do holandês errante, alegoria do homem condenado à 

errância perpétua, até ser salvo pelo amor de uma mulher; ou, ainda, a 

simbólica figura de Jonas, engolido por uma baleia marinha e depois 

vomitado.  

Na civilização greco-romana, o mar era reverenciado com 

sacrifícios de cavalos e touros, considerados símbolos de fecundidade. 

Mas o mar não simboliza apenas construção e vida, pois os antigos 

também acreditavam que dele surgiam monstros destruidores. Na grande 

epopeia da literatura ocidental, a Odisseia, de Homero, Ulisses, seu herói, 

tem que enfrentar várias provas enquanto tenta retornar, depois da Guerra 

de Tróia, à sua ilha, Ítaca, onde lhe aguarda sua fiel esposa Penélope, 

durante os vinte anos de espera pelo regresso do homem amado. Uma 

dessas provas é sobreviver ao canto das sereias. No mundo greco-romano, 
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elas são divindades meio mulher e meio peixe, de extrema beleza, que, 

com sua melodia, enganam e destroem todos que as ouvem.  

A admiração pelo mar e o fascínio que ele provoca tem 

encantado o homem ao longo do tempo; a inspiração marítima é tão 

antiga quanto a Literatura Portuguesa. Os poetas trovadorescos e 

palacianos (sécs. XII a XIV) descobriram o mar bem antes das 

descobertas quinhentistas. Com efeito, já nos alvores da nacionalidade o 

apelo do mar se fazia sentir no lirismo amoroso galaico-português, com 

suas barcarolas ou marinhas, inspiradas na temática marítima. Camões 

celebrou n'Os Lusíadas, como o ponto culminante de toda a história 

portuguesa, a descoberta do caminho marítimo para a Índia – esta 

marinhagem ousada unia o Atlântico e o Índico, o Ocidente e o Oriente, a 

Europa e a Ásia. Ultrapassando medos e perigos vários, o Homem 

desmistificava o Mar Tenebroso. Os portugueses elevavam-se assim à 

categoria de heróis lendários, dando um passo de gigante na expansão 

ultramarina e ampliando o horizonte em direção ao novo mundo. 

O poeta português Fernando Pessoa, na obra Mensagem 

(1934), atualiza a temática marítima, através do “Mar Português” e do 

“Mostrengo”; a referência ao mar se faz presente:   

 
[...] Arroio, esse cantar, jovem e puro, 

Busca o oceano por achar: 
E a fala dos pinhais, marulho obscuro, 

é o som presente d'esse mar futuro, 
É a voz da terra anciando pelo mar. 

(PESSOA 1934: 22). 
 
A presença da história marítima em Mensagem (1934) é 

elevada a um plano mítico, através do qual o poeta intenta recompor o 

passado histórico por meio do traçado de outra história espiritual e 
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transcendente, intentando mostrar a  capacidade da força humana em 

vencer os perigos que o mar apresenta para (re)valorizar o destemor do 

homem. 

O fascínio pelo mar persegue o homem desde os tempos mais 

remotos até os hodiernos; por isso, vários escritores cearenses, nacionais e 

internacionais tornam-se marinheiros de um discurso que cheira à 

maresia.  Autores locais, como Artur Eduardo Benevides (poema 

“Fidelidade”); nacionais, como Jorge Amado (Mar Morto, 1936); e 

internacionais, como Ernest Hemingway (O velho e o Mar, 1952), 

inspiraram-se no mar e transformaram-no em matéria poético-narrativa. 

E, assim como Linhares Filho, tornaram o mar um espaço mítico 

necessário, capaz de superar medos e testar limites.  

Logo no início da obra Andanças e marinhagens (1993), o 

poeta abre a porta do reino marítimo e convida o leitor para um mergulho 

vivificador. Ao contrário da referência bíblica, que representa o mar 

enquanto símbolo da hostilidade divina, Linhares Filho adentra o reino de 

Poseidon, seguindo o raciocínio dos místicos – que compreendem o mar 

como símbolo do mundo, do coração humano, enquanto lugar das 

paixões. A nau do eu-lírico zarpa e as suas reminiscências são a sua 

bússola e o trajeto latente que ele deseja seguir em busca de 

autoconhecimento. Em “Irreprimível canto ao azul”, o poeta legitima a 

sua dupla nacionalidade poética (“luso-brasileiro timbre que há no meu 

sangue”) e se apresenta como aquele que:  
 

[...] quem no Sonho e pelo mar navega, 
quem terras cruza e quem os ares corta, 

plantando, recolhendo, distribuindo 
na busca além da linha do horizonte! 

(LINHARES FILHO 1993: 23). 
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Na “conspiração de várias dores”, o poeta segue na “busca 

tenaz do infindo azul”; embora saiba das dificuldades que irá encontrar 

pelo caminho, ele segue na sua marinhagem, em momento algum 

duvidando do poder divino ou plenamente destemido; contudo, 

desejando, como qualquer mortal, atingir o seu objetivo.  

Sem medo de naufragar, o poeta segue seu itinerário em busca 

de sua amada e, como um trovador, canta para encontrá-la: 

 
[...] Onde te achar, ó dona dos meus ais, 

tu que és furtiva brisa e errante fogo, 
a profundeza intacta de algum mar, 

certo verão e certa primavera, 
para quem guardo, desde priscas eras, 
as carícias mais langues e mais finas 

e a violência mais lúcida e felina? 
(LINHARES FILHO 1993: 24). 

 
Inebriado pelo sentimento amoroso, ele continua entoando a 

sua cantiga em busca da sua amada e, sentindo-se encantando, acredita 

que ela possa ser uma sereia ou uma nereida (“És canto de sereia?”). No 

auge do seu desespero para encontrar a sua “mulher e deusa”, ele faz um 

apelo para que seja recebido em seu porto:  
[...] Abriga-me em teu seio, anima-me com o corpo,  

 esquenta-me com a alma, enterra-me na carne,  
recebe-me em teu porto!  

(LINHARES FILHO 1993: 19). 
 
Não só a amada é motivo para celebração e canto, mas 

também as lembranças de sua velha casa e do eucalipto imponente. Em 

“Cogitações a bordo”, o homem-menino e o menino-homem encontram-

se e da nau se transportam para a infância, com uma breve cogitação 

sobre um encontro com os seus fantasmas:  
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Temo assustar na casa os meus fantasmas 
com este espectro que sou pelo desgosto. 

(LINHARES FILHO 1993;26). 
 
Até os fantasmas se assustam ao perceberem como o menino 

mudou:  
 

– “Quão mudado o menino antigo vem!”. 
(LINHARES FILHO 1993: 26 ). 

 
Porém, o eucalipto continua abrigando pássaros e sacudindo 

folhas, mesmo que as aflições do homem-menino sejam outras:  
 

[...] Os homens, vegetal, muito nos enganamos:  
aflige mais cruéis as aflições de agora 

 que as de quando sonhei debaixo dos teus ramos. 
 (LINHARES FILHO 1993: 27). 

 
O homem-menino tenta se recuperar e recompor os seus 

pedaços, mesmo “dispersos pela fúria e a indiferença dos ventos”. O 

momento é de reflexão, mas também de atitude, posto que ele necessita 

“afirmar a sua crença” para seguir o seu itinerário por mar e terra. Dessas 

cogitações, o poeta se fortalece e assume que necessita “recobrar-me dos 

fracassos e das tristezas, vindos sem licença”; e, para se lançar nessa 

aventura e ser completo, compreende que necessita de seu passado 

reunido ao presente para que possa espreitar o futuro: 
 

[...] Ver-me-ei, reunido desde o meu passado,  
 ir com a verdade e ser profundamente! 

 (LINHARES FILHO 1993: 28).   
 
Retomando o controle da embarcação, o poeta continua a sua 

viagem sem temer a fúria do mar. Sabedor de suas habilidades náutico-

poéticas, ele segue inexoravelmente o seu rumo. Na sua rota marítima, há 
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factos que são (re)lembrados, como a saudade da mulher amada; o 

falecimento do poeta Carlos Drummond de Andrade; as suas origens; a 

sua terra natal; a oração em Fátima  e o pressentimento da morte.      

O amor manifesta-se na obra do poeta em três dimensões. O 

amor-Eros, representado através de sua produção lírico-amorosa para a 

amada, que simboliza mulher e mar; o amor-Philia, através de suas 

bênçãos para as quatro filhas: Ceiça, Mônica, Catarina e Isabel; e o amor-

Ágape, expresso por sua visita à Fátima, cidade portuguesa; e durante a 

“Prece ao Bom Ladrão”.       

O amor-ágape está presente em toda a produção poética de 

Linhares Filho. De maneira explícita ou velada, o poeta professa a sua fé. 

Em ST, destacamos o “Poema dos Sinos”; em VC, o “Poema Quase 

Introdução ao Apocalipse”; na obra FNT, o poema “Meditação de Natal”; 

do livro TC, o poema “Nova Meditação de Natal”; em AM, o poema “Em 

Fátima”; da obra RR, o soneto “Salmo”, em CFA, o soneto “Amor 

perene”; da obra LI, a “Prece pela poesia”.  

Na obra Andanças e marinhagens (1993), os sonetos que 

serão analisados representam o amor-Ágape: “Em Fátima”, “Prece ao 

Bom Ladrão” e “Uns Simples Toques”.  

Fátima é considerada um dos grandes lugares sagrados do 

catolicismo romano. A fama mundial desse lugar deve-se ao facto de que, 

em 13 de maio de 1917, a Virgem Maria apareceu aos pastorinhos (Lúcia e 

seus primos Francisco Marto e Jacinta Marto) na forma de Nossa Senhora de 

Fátima.  

Linhares Filho faz uma descrição poética do lugar e, através 

da sinestesia, informa aos seus leitores a real sensação de pisar o solo 
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sagrado de Fátima. Todo o ambiente mencionado na primeira quadra é 

uma referência à aparição da Virgem Maria: 

 
[...] Ressoa pelo ambiente, a cada hora, 

a saudação do anjo: Ave Maria! 
Tudo evoca a visita da Senhora 

aos pastores num tempo de agonia. 
(LINHARES FILHO 1993: 42). 

 
A oração dos fiéis, o cortejo e a cidade passam por um 

processo de personificação, em que tudo ao redor remete ao momento da 

aparição:  

 
[...] Valinhos, Aljustrel, Cova da Iria 
constantemente em oração canora! 
Paira por tudo um ar de profecia, 

e a alma contrita à virgem Maria implora. 
(LINHARES FILHO, 1993, p. 42). 

 
Homens e mulheres em busca de milagres imploram pela 

intercessão da Virgem Maria, entoando cantos e realizando orações.  Nos 

versos da segunda quadra, citado acima, há uma referência direta aos três 

lugares relacionados não só à aparição, mas à vida campesina dos 

pastorinhos. Valinhos é um sítio que se localiza a cerca de dois 

quilómetros de distância da Cova da Iria e é considerado o lugar da quarta 

aparição da Santa, ocorrida no dia 19 de agosto de 1917. Os três 

pastorinhos nasceram em Aljustrel, vila portuguesa pertencente ao 

Distrito de Beja. António Monteiro, na obra As aparições na Cova da Iria 

(2009: 11), relata como ocorreu a primeira aparição da Senhora:  

 
No dia 13 de Maio de 1917, as três crianças andavam 
pela Cova da Iria a guardar as ovelhas quando, por 
volta das 13 horas e depois de terem rezado o terço, 
foram surpreendidas por um relâmpago; embora o céu 
estivesse limpo, recearam que chovesse, pelo que 
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começaram a reunir o rebanho a fim de regressarem a 
casa. [...] Novo relâmpago e, subitamente, Lúcia e 
Jacinta viram uma mulher em cima de uma  
carrasqueira; assustadas, começaram a correr. 
Francisco, porém, nada viu e quando a prima o alertou 
para o que se passava, disse para atirar uma pedra à 
aparição, o que Lúcia não fez talvez porque, 
entretanto, a Senhora as tinha tranquilizado, dizendo: - 
"Não tenham medo que eu não vos faço mal".     

     
Após o relato das crianças e a sequência de aparições, a Cova 

da Iria, uma pacata propriedade rural, tornou-se um dos mais famosos 

santuários marianos do mundo cristão.      

No primeiro terceto, o poeta exalta a lição de paz e de 

caridade proferida pela Virgem Maria à pastora Lúcia. Deus enviou sua 

mensagem através da santa para que os homens pudessem conhecer 

através das suas sábias palavras que o mundo deve ser lugar de amor ao 

invés de guerra:  

 
[...] Aqui, de Deus, ferido do pecado, 

 em nossa língua alta mensagem trouxe  
 ao mundo a que os seus filhos tanto há amado.  

(LINHARES FILHO 1993: 42). 
 
1917, ano da primeira aparição da santa aos pastorinhos, 

também foi um período conturbado para a nação portuguesa, que, sem 

preparo para guerra (Primeira Guerra Mundial – 1914 a 1918), participou 

do conflito, enviando duas expedições para África. Em janeiro de 1917, o 

CEP (Corpo Expedicionário Português) deslocou-se para Flandres com a 

missão de garantir a defesa de um setor britânico. As tropas portuguesas, 

que não tinham preparo bélico para enfrentar o poderoso exército alemão, 

sucumbiram na célebre Batalha de La Lys, em 1918.     
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Segundo António Monteiro (2009), o discurso da Virgem 

Maria, revelado por Lúcia, explicita uma preocupação em salvar o mundo 

dos horrores da guerra e da falta de respeito ao Criador. Os homens 

precisam ser tementes a Deus e reconhecer a grandeza do Senhor, logo, se 

não atenderem aos seus pedidos, o homem será punido por causa de sua 

ganância e de sua soberba:  
 

[...] Aqui, de Deus, ferido do pecado,  
 em nossa língua alta mensagem trouxe  

 ao mundo a que seus filhos tanto há amado. 
 (LINHARES FILHO 1993: 42). 

 
Ao visitar Fátima, o poeta tenta passar a sensação que teve ao 

“ouvir em Português a Voz divina”; o seu coração luso-brasileiro fica 

exultante de alegria com a impressão causada pelos sons entoados através 

da “língua de Camões”. Em Fátima, “o céu ao chão se inclina”, como 

uma experiência única do poeta com o Criador; e, assim como Miguel de 

Cervantes, o poeta considera a Língua Portuguesa não só um idioma 

“doce e agradável”, como também uma doce e viva impressão da nossa 

nacionalidade e do nosso encontro com Deus: 
 

[...] e tem-se uma impressão tão viva e doce 
de ouvir em Português a Voz divina 

 (LINHARES FILHO 1993: 42).  
 

Em “Prece ao Bom Ladrão”, o poeta, na primeira quadra, 

suplica ao “companheiro de Cristo na agonia”, para que obtenha a graça 

da promessa proferida por Cristo “de estar junto com ele no paraíso”:  
 

Tu que foste, apesar de ser ladrão, 
companheiro do Cristo na agonia, 

torna-me, ao menos, bom no último dia 
da vida, que os maus não se salvarão . 
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(LINHARES FILHO 1993: 82). 
 

Na segunda quadra, o poeta reconhece que necessita ser salvo, 

necessita ser aceito no Reino do Senhor, pois está arrependido por seus 

atos. Para tanto, suplica pela intercessão do Bom Ladrão: 
 

[...] Alcança, então, do Cristo a contrição 
para esta alma que tanto desvaria, 

e ele, feito ladrão, como dizia, 
não me surpreenderá na escuridão. 

(LINHARES FILHO 1993: 82). 
  

Nos dois últimos tercetos, o poeta anseia obter a mesma graça 

que Dimas: 
 

[...] Se qual tu não serei crucificado,  
 faze-o esquecer-me a vida má, pregressa,  

 rouba-me ao cativeiro do pecado. 
(LINHARES FILHO 1993: 82). 

 
 Perdoados os pecados, será recebido pelo Senhor no paraíso:  

 
[...] Dá-me, no fim, obter o seu sorriso 

e ouvir-lhe como ouviste a alta promessa  
 de estar junto com ele no paraíso. 
 (LINHARES FILHO 1993: 82). 

 
 
Todo o soneto revela uma clara relação com a passagem 

bíblica de “Lucas” 23: 

 
Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele 

dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós 
também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, 
dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual 
sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o 
castigo que os nossos atos merecem; mas este nenhum mal 
fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres 
no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que 
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hoje estarás comigo no paraíso. (BÍBLIA SAGRADA s/d 
33-43).  

 
Na Sagrada Escritura, temos revelada a vida de Dimas e 

Gestas, os ladrões que foram crucificados com Cristo, no Calvário. 

Dimas, apesar de ser considerado um homem perigoso, um transgressor, 

percebeu a mansidão e a doçura de Jesus; logo, foi tocado pela graça 

divina e converteu-se, reconhecendo em Cristo crucificado o Messias.  

Gestas não soube interpretar as reações do Salvador durante a 

crucificação; logo, julgava-o impotente. Dimas, ao contrário de Gestas, 

soube reconhecer a importância de Cristo e implorou por sua salvação. 

Por seu ato de arrependimento e conversão diante de Jesus, Dimas ficou 

conhecido como o Bom Ladrão ou São Dimas.  

No soneto “Uns Simples Toques”, o poeta revela a 

importância de reconhecer o chamado de Deus. Assim como Moisés, que 

sempre tinha uma desculpa para não atender ao pedido do Criador, o 

poeta mantinha uma postura resignada diante dos factos:  

 
Simples toques à porta são o chamado 
de Deus que para mim bate à do peito. 

Apenas bate, e fica ali calado, 
espreitando de manso, a ver se o aceito. 

(LINHARES FILHO 1993:  83). 
 

Conforme o livro de Êxodo, segunda obra do Antigo 

Testamento; Moisés foi adotado como filho do faraó, viveu na corte e foi 

educado como o príncipe do Egito. Aos 40 anos de idade, cometeu um 

assassinato e foi obrigado ao exílio, pois havia matado um feitor egípcio.    

Durante os 40 anos que ficou longe do Egito, servindo como 

um humilde pastor de ovelhas, ele casou-se, teve filhos e vivenciou o 

chamado de Deus: havia ali muitas sarças, mas só uma ardia e não se 
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consumia com o fogo santo do senhor, como se vê em “Êxodos” 3: "Tira 

as sandálias dos teus pés porque o lugar que pisas, santo é." (BÍBLIA 

SAGRADA s/d: 65). 

Após o chamado do Criador, iniciaram-se as desculpas. Assim 

como Moisés, o poeta é tocado pela palavra divina, mas não se rende, 

mesmo sabendo que o toque do Senhor pode salvá-lo do abismo:  

 
[...] Nos simples toques leio o seu recado, 

a salvar-me do abismo. Com que jeito 
vem advertir-me do que, sendo errado, 

pode o liame com o céu deixar desfeito! 
(LINHARES FILHO 1993: 83). 

 
O patriarca dos judeus, através de suas desculpas, duvidava do 

poder divino que Deus enxergara nele. E disse: “Quem sou eu para ir a 

Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?" (BÍBLIA SAGRADA s/d: 66 ). 

Após a pergunta, o Criador concordou que Moisés não era ninguém, 

porém, encorajou-o, dizendo: “É verdade. Você não é ninguém.  Mas eu 

sou o Criador do universo e Eu serei contigo”. (BÍBLIA SAGRADA s/d: 66 

). 

Após a resposta de Deus, o profeta israelita direcionou a 

segunda pergunta: “Vão querer saber o nome do Deus que me enviou. O 

que eu direi para eles?” (BÍBLIA SAGRADA s/d: 66). 

A réplica do Senhor a Moisés não foi dada para sugerir que 

haveria apenas um nome para se referir a Deus.  Eterno e soberano, o 

Criador queria se destacar dos falsos deuses adorados pelos egípcios e até 

pelos próprios hebreus.  
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Mesmo com todas as recusas, Moisés reconheceu a 

importância de ouvir o chamamento do Senhor. Dessa forma, o nauta 

poeta é tocado e mesmo que, momentaneamente, recuse aceitar a 

proposta, mostra que finda obedecendo ao pedido de Deus:  
[...] Nesses toques, o odor de rosmaninho,  

 que, com agudo aviso de um espinho,  
 me desperta, e a alma toda se transporta. 

 (LINHARES FILHO 1993: 83). 
 

No último terceto, o poeta explicita a eloquência dos 

desígnios divinos e revela a sua preocupação em continuar sendo tocado 

pela palavra que fortalece o espírito. O poeta acredita que necessita ficar 

atento ao “chamado de Deus”, assim como aos seus simples toques, que 

podem ocorrer através da leitura da Bíblia ou a partir de uma “batida à 

porta!”. A salvação foi anunciada pelo Senhor através de “Uns Simples 

Toques”: “[...] foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram; dando 

Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários 

milagres e por distribuições do Espírito Santo [...]” (BÍBLIA SAGRADA 

s/d:  61 ).        

O poeta alerta para o facto de que o homem necessita estar 

atento ao mais simples sinal, pois, através da correta interpretação, pode 

conhecer a própria salvação:  
 

[...] Nos desígnios de Deus quão eloquente  
 pode ser qualquer coisa do ambiente,  

 que pode ter uma batida da porta! 
 (LINHARES FILHO 1993: 83). 

 

A Ágape, ou amor cristão, tem como princípio a obediência a 

Deus, no sentido de demonstrar todo o seu amor ao próximo, 
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considerando o outro como um verdadeiro irmão em Cristo, 

independentemente de raças, classes sociais e fronteiras culturais. Ciente 

de sua função, o homem se (re)descobre como um novo ser, preparado 

para receber o outro, pois está livre do egoísmo e do desejo individual.  A 

partir dessa nova conduta de convivência, há o surgimento de uma nova 

ordem humana, posto que o ser humano contraria a sua própria natureza, 

bem como os valores instaurados pela sociedade.  

A fé justifica o ato de amar o próximo independentemente de 

qualquer contestação; por ser uma crença, o amor-Ágape fundamenta-se 

na doação por meio da caridade. No amor cristão, não há uma escolha 

prévia, pois todos são dignos desse amor, através da graça divina. 

Professando a sua fé, o poeta aponta para a importância de valorizar o 

Criador. Ciente da suma relevância do Senhor na sua vida, ele faz uma “Prece pela 

Poesia” e suplica para que o Salvador não lhe tire “o espírito poético”. 

Assume a sua pequenez diante dos desígnios divinos, assumindo que 

“Deus é poesia”; logo, necessita da bênção dele para continuar 

escrevendo e propagando a sua palavra de salvação ao próximo.      

O Deus, de “suprema beleza” e de “suprema elevação”, 

transforma-se em inspiração para o poeta, que o considera a “Harmonia 

do universo”. Sabendo que o “Verbo se fez carne e habitou entre nós.” 

(BÍBLIA SAGRADA s/d: 1070), ele pede para que o Senhor seja  
 

[...] força do agir, e antes, sopro do verso 
(LINHARES FILHOS 2010:  37). 

 
 Deus é inspiração, é poesia que não ilude o espírito, porque  

 
[...] planta em nós o Sonho, que é a Esperança 
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 da promessa, de que a alma não se cansa. 
 (LINHARES FILHOS 2010: 37). 

 
Observamos que a religiosidade é uma das principais 

temáticas abordadas na poesia de Linhares Filho. Em toda sua obra, a fé, 

a devoção e o amor-ágape manifestam-se de forma muito peculiar, pois 

legitimam um homem consciente da necessidade de sua salvação. As 

súplicas e as orações não rivalizam com as atitudes de um homem fraco 

diante dos obstáculos da vida. Perante os problemas, o homem-poeta 

exibe a sua fortaleza e não perece, porque acredita na força 

transformadora do Criador. 

Desde a obra de estreia à obra Limiar do Inverno, publicada 

em 2010, o poeta destaca como uma das temáticas para a sua produção 

literária o amor pelos seus familiares. Organiza sua árvore genealógico-

poética para se reconhecer e se apresentar como integrante de um clã cuja 

afeição mútua e admiração são as principais características.  

Nos poemas direcionados para a mãe do poeta (“A minha 

mãe, habitante da morte”); para o pai (“Apologia do meu pai 

octogenário”); para a neta (“Embalo à recém-nascida”); para o neto 

(“Embalo ao recém-nascido”); para um dos parentes (“Elegia para um do 

clã”); para as filhas (“Bênção para as minhas filhas”); para a sua irmã Rita 

Paula (“Elegia para a irmã”); para o tio (“A Joel Linhares Centenário”); 

para a irmã Dulce (“À minha irmã Dulce”); e para a irmã Maria (À irmã 

Maria Pia), o poeta revela o laço fraternal entre ele e os seus entes 

queridos.   

Em “Regresso às origens”, poema de Andanças e 

Marinhagens (1993), o navegante-trovador inicia a viagem lírica através 
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da história dos seus antepassados. Um trecho da obra Os Linhares: 

retrospecto genealógico, de Mário Linhares (apud LINHARES FILHO 

1993: 34) é citado, para que os leitores possam conhecer a origem da 

família: 

 
A família Linhares é de origem portuguesa. O principal 

ponto de procedência de toda a família no Brasil foi o 
Capitão-mor português Dionísio Álvares Linhares, natural 
de Santa Marinha de Linhares, Concelho do Couro, comarca 
de Valença, Arcebispado de Braga, que casou com Rufina 
Gomes de Sá, natural do Rio Grande do Norte, onde foram 
moradores e grandes proprietários. 

  
O eu-lírico do poema Andanças e Marinhagens (1993) revela 

as suas raízes lusitanas e demonstra sua admiração pela pátria de Camões, 

que também considera como sua não só pelas origens familiares, mas pelo 

respeito ao povo português.  

Das sete estâncias que compõem o poema, vazado em oitava 

rima, o poeta revela o trajeto de Dionísio Álvares Linhares desde o 

momento em que deixa Portugal, para se aventurar em terras brasileiras. 

Cita o consórcio de Dionísio com Rufina Gomes de Sá, natural do Rio 

Grande do Norte, e como a linhagem da família  
 

[...] depressa aos quatro ventos espalha.  
(LINHARES FILHO 1993: 35). 

 
 

Para o poeta, Brasil e Portugal entrelaçam-se, dando origem a 

uma família que tem como principal legado a felicidade: 
 

[...] Uma nação na outra é continuada,  
 querendo ambas dois povos bem felizes. 

 (LINHARES FILHO 1993: 35). 
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Reconhecendo o capitão-mor Dionísio Álvares Linhares como 

um homem que não se rende, o poeta eterniza em versos a figura do seu 

antepassado como herói:  

 
[...] O herói que expande a pátria ou que a defende 

não se obscurece nem jamais desterra. 
Aquele que no sangue trago, esplende, 
por ter levado além, no sangue, a terra. 

(LINHARES FILHO 1993: 36). 
 

O poema “Regresso às origens” integra a primeira parte do 

livro Andanças e Marinhagens (1993), denominada factos e sugestões de 

uma viagem. O poeta, numa tentativa de montar o seu itinerário 

existencial, retorna às suas origens, para apresentar sua identidade luso-

brasileira.  

Da mesma obra, “Bênção para as filhas” será analisado 

considerando-se as especificidades que do amor-Philia. Ceiça, Mônica, 

Catarina e Isabel inspiram o poeta a transformar o amor pelas filhas em 

tema lírico.       

O poeta manifesta a sua fé através de vários poemas que 

envolvem a temática da religiosidade. Temente a Deus e obediente aos 

seus desígnios, está apto a abençoar e, logo, escolhe as filhas como prova 

de agradecimento à bênção inicial, que veio com o nascimento de cada 

uma delas. 

O poeta utiliza a metáfora do mar e, em tom profético, 

vislumbra uma vida repleta de bênçãos para Ceiça, a boa irmã; para 

Mônica, a de formoso porte; para Catarina, a que tem olhos de mar; e para 

Isabel, a que tem nome de princesa.  
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Como ninfas do mar que inspiraram vários poetas, as filhas do 

navegador existencial o inspiram na sua produção poética como resultado 

do amor paterno sempre ofertado de forma pura e verdadeira.        

O poema “Bênçãos para Minhas Filhas” é composto por 

quatro sonetos. O primeiro e o segundo são shakespeareanos, pois 

apresentam esquema estrófico próprio, com três quadras e um dístico; 

diferenciando-se do terceiro e do quarto sonetos, considerados 

petrarquianos, por apresentarem na sua composição duas quadras e dois 

tercetos.  

O primeiro soneto representa a bênção direcionada para 

Ceiça. Na introdução, o poeta pede a Deus bênçãos a nova fase da vida da 

filha e ao caminho que ela começou a trilhar sob a orientação dos pais:  

 
Deus te abençoe o amor, o sonho, 

o lar  que fundas com quem amas e o projeto 
de novas vidas. Bênção ao trajeto 

de quem o pai e a mãe sempre quis honrar. 
(LINHARES FILHO 1993: 94). 

 
No desenvolvimento, suplica para que Deus a poupe das 

atribulações, representadas por um mar bravio, e dos atos infames que 

venham a ocorrer durante o seu itinerário; e proclama que, devido a sua 

boa conduta, a prosperidade no lar da filha será o presente para aquela que 

apenas “o bem veio semear”:  

 
[...] Poupe-te Deus da fúria do alto mar, 

da ingratidão e qualquer ato abjeto. 
Chova prosperidade sobre o teto 

daquela que só o bem veio semear. 
(LINHARES FILHO 1993: 94). 
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Por ter sido uma boa irmã e uma boa filha, colherá apenas os 

frutos inconhos, simbolizando a união da alegria e da paz, para que não se 

deixe vencer pelos momentos de tristeza e não se enfraqueça diante das 

turbulências:  

 
[...] Na medida em que foste boa irmã 

e doçura ao redor distribuíste, 
colhas frutos de luz, e o instante triste 
não te vença o de paz, de alegre afã. 
(LINHARES FILHO, 1993, p. 92). 

 
Na conclusão, o poeta revela que, por obediência ao quinto 

Mandamento da Lei de Deus, Ceiça, por honrar pai e mãe, logo terá da 

vida um belo sonho, projetado pelo pai e abençoado por Deus:  
 

[...] Por que da filha bem cumpriste a lei, 
terás tudo o que para ti sonhei. 

 (LINHARES FILHO 1993: 94). 
 

Para a filha Mônica, o poeta escreve o segundo soneto. Na 

introdução, revela todo o encantamento que o formoso porte da filha 

produzirá naquele que olhá-la. Como uma ninfa, através de sua beleza e 

de sua delicadeza, será amada e terá seu destino preparado com toda 

dedicação:  

 
Encantarás, com a alma que transportas 
no teu formoso porte, alguém. Ao vê-lo 

e ao senti-la, amar-te-á. Aéreas retortas preparem 
teu destino com desvelo. 

(LINHARES FILHO 1993: 95). 
 

No desenvolvimento, o poeta deseja que, ao som da voz de 

Mônica, várias oportunidades boas surjam e que todos os apelos tornem-

se inegáveis diante da vontade da filha:  
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[...] Abram-se para ti todas as portas,  
responda toda voz ao teu apelo. 
 (LINHARES FILHO 1993: 95). 

 
A proteção divina será selada através de uma marca na fronte 

invisível aos olhos, mas visível aos que compreendem Deus como 

caminho, luz e salvação: 
 

[...] Livrem-te os céus das vias negras, tortas,  
 marque-te a fronte um luminoso selo. 

 (LINHARES FILHO 1993: 95). 
 
Após a intercessão divina, o poeta solicita ao Criador que o 

seu anseio em ampará-la quando ela necessitar seja atendido, pois, 

independentemente da idade da filha, ele quer protegê-la sempre das 

agruras da vida: 
 

[...] Desejo embalde te amparar ainda,  
 como quando ao meu colo ainda dormias; 

 (LINHARES FILHO 1993:  95). 
 
Na conclusão, assim como a viu nos primeiros instantes de 

vida, o poeta deseja continuar encantado diante da face da filha durante os 

últimos momentos de vida dele; logo, confia à bela ninfa o seu derradeiro 

lampejo:  
 

[...] Vi-te o primeiro e lânguido bocejo, 
 confio a ti meu derradeiro arquejo. 

 (LINHARES FILHO 1993: 95). 
 
Para Catarina e Isabel, o poeta escreve sonetos petrarquianos, 

seguindo disposição de rimas alternadas. 
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Na primeira quadra, o poeta manifesta a admiração pela filha 

Catarina, em função da criatividade dela e do amor que sua nereida tem 

pela vida. A delicadeza de seu aspecto, comparada a uma flor, não 

rivaliza com seus “olhos de mar”, que podem simbolizar calmaria ou 

turbulência. Intensidade é a sua chama libertadora, posto que o amor é seu 

guia:  

 
[...] Surpreendes pela idéia criativa. 
Tu mesma, obra feliz da natureza. 

Olhos de mar, cariz de sempre-viva, 
chama de amor há no teu peito acesa. 

(LINHARES FILHO 1993: 96). 
 

Na segunda quadra, Linhares Filho demonstra o poder que 

tem a sua filha de atrair, de seduzir, de ganhar a simpatia de “toda a 

plateia”. Sob a proteção de deuses e gnomos, ela brilha de forma 

ofuscante, como o sol. E, com o poder da estrela central do sistema solar, 

subordina todos que giram ao redor, pois seu magnetismo expressa a 

magnitude de sua presença: 

 
[...] Com os desuses e o gnomo és a que priva, 

por isso em suas mãos, poder, defesa. 
Toda plateia a ti verás cativa, 

que com o louro cabelo ao Sol és presa. 
(LINHARES FILHO 1993: 96). 

 
No primeiro terceto, o poeta continua abençoando a filha, 

através de preces. Por ser uma criatura iluminada, ela merece da vida 

sempre os melhores momentos.  Ele sabe do desejo da filha de praticar o 

bem, porém, como experiente marinheiro, acostumado com as 

turbulências durante a marinhagem, prefere a proteção divina como 

recurso primordial:  
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[...] Brilha. Da vida o belo e o bom mereces.  

 E o que não conseguires com a virtude,  
 quero alcançar-te pelas minhas preces. 

 (LINHARES FILHO 1993: 96). 
 
No segundo terceto, o poeta deseja que Catarina tenha 

desafios, porém, que seja poupada de qualquer sofrimento. De sua força 

de vontade, que colha os frutos de suas várias conquistas, as quais serão 

as responsáveis pela transformação ocorrida no seu dela. Como uma 

sempre-viva, que encante pela delicadeza e tenha como principal 

característica a resistência:  

 
[...] Colherás, filha, em lida nunca rude,  
sempre abundantes, lourejantes messes,  

até que o ser em plena luz se mude.”  
(LINHARES FILHO 1993:  96). 

 

No último soneto, o poeta expressa o seu amor por Isabel. Na 

primeira quadra, exalta a delicadeza dela e a nobreza de seu nome. Por ter 

“alma de arminho”, alcançará o reino de Deus, devido a sua pureza de 

coração – “Aquele que é limpo de mãos e puro de coração [...]” (BÍBLIA 

SAGRADA, s/d, p.601).  Ele Deseja que o Amor esteja sempre presente 

na vida dela, tornando os momentos repletos de felicidade:  

 
Tens nome de princesa e alma de arminho. 

És nobre e delicada como a rosa. 
Ofereça-te o Amor o seu carinho, 

e tua vida faça venturosa. 
(LINHARES FILHO 1993: 97). 

 
Na segunda quadra, Linhares Filho deseja que Isabel seja 

laureada por onde passar e que a presença ela sirva de inspiração para os 
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que apreciam suas virtudes, transformando a vida dela em matéria épico-

lírica: 
 

[...] Sirvam-te sempre o mais precioso vinho,  
e cantem-se os teus dons em verso e prosa. 

 (LINHARES FILHO 1993: 97). 
 
No seu itinerário, o poeta deseja que os caminhos tortuosos 

sejam transformados numa caminhada de bonança; logo, toda a maldade e 

todos os obstáculos serão alterados para ceder lugar à imagem delicada de 

uma flor:  
 

[...] Mude-se, em tua rota, o entrave, o espinho 
 na flor mais atraente e perfumosa. 
 (LINHARES FILHO 1993: 97). 

 
No primeiro terceto, a autor evoca a proteção dos deuses e, 

como escolhida, Isabel partilhará do convívio com aqueles que foram 

eleitos: 
 

[...] Dos deuses hás de sempre ser eleita. 
(LINHARES FILHO 1993: 97). 

 
 Como discípula de Terpsícore, uma das nove musas da 

mitologia grega, herdou a leveza, a delicadeza e o ritmo daquela que ficou 

conhecida pelos dotes associados à dança e ao coral dramático:  
 

[...] Terpsícore, escolheu-te, e leve danças.  
De ritmo e de meneio és toda feita. 
 (LINHARES FILHO 1993: 97). 

 
No segundo terceto, o poeta revela o seu desejo de ser o 

parceiro de Isabel nessa dança marítima. O mar, simbolizando a própria 

vida, é o espaço lírico escolhido para acompanhar e proteger a filha das 
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desventuras náuticas. Após a turbulência, mansas ondas indicam o 

encontro do navegador existencial com a sua musa:  
 

[...] Quando ao mar coreográfico te lanças,  
 harmonizas meu ser, que só suspeita  
 contigo navegar sobre ondas mansas. 

 (LINHARES FILHO 1993: 97). 
 
Uma das formas de manifestar o seu amor e eternizá-lo dá-se 

através da transformação do sentimento pelas filhas em matéria poética. 

Cada uma delas representa o amor-philia e, através do intermédio do 

amor-ágape, o eu-lírico revela sua gratidão a Deus pela sua bênção 

particular: o nascimento das filhas.  

De forma explícita ou velada, o poeta enfatiza a virtude como 

umas das principais características das filhas. Buscar o bem, ajudar o 

próximo, transformar o ambiente através de boas ações; todas essas 

atribuições estão relacionadas ao comportamento de Ceiça, Mônica, 

Catarina e Isabel.    

Através do amor mútuo, da admiração, da amizade, da 

dedicação, o poeta manifesta seu sentimento motivado, a princípio, pela 

graça divina de ser pai. A convivência com as filhas, logo, vai cedendo 

espaço para uma relação amorosa pautada no respeito e na ternura, 

fazendo do amor-philia um amor sui generis.   

Aos amigos, Linhares Filho escreve odes, elegias e evocações, 

transformando em poesia a convivência, a aprendizagem, a saudade 

daqueles que homenageia. Aos desconhecidos, fica a admiração do poeta 

por aqueles que vivenciaram a dor, a fome e o sofrimento, embalados por 

uma áurea de esperança, que é o próprio roteiro da vida.  
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No poema “Conhecimento do retirante”, da obra Andanças e 

marinhagens (1993), por exemplo, o poeta manifesta solidariedade aos 

homens e mulheres que vivenciaram as agruras da seca. Dividido em duas 

partes, denominadas “A caminho” e “Na cidade”, Linhares Filho mostra-

nos o percurso dos retirantes. 

Assim como outros autores e autoras transformaram o tema 

em motivação literária, o poeta também revela o sofrimento de muitos 

“Severinos” e “Marias”, através dos “sinais de uma áspera sorte”.  

No primeiro soneto, “A caminho”, o poeta transforma em 

verso a triste sina daqueles que tiveram que deixar o seu torrão natal em 

busca de sobrevivência. Os caminhos são variados, a rota é ditada pela 

multidão. No percurso, homens, mulheres e crianças são moldados pelo 

sofrimento e pela fome. Os corpos, carcaças; no pensamento, a saudade 

da  
 

[...] roça em quadra hibernal. (LINHARES FILHO 1993: 72). 
 
No seu matulão, o retirante leva o sonho e a esperança de dias 

melhores. Mesmo sentindo-se derrotado, continua o seu caminho, sem 

saber aonde chegará: 

 
[...] De andança sem marinhagem 

a sua cansada rota. 
só desprezar na bagagem; 
dentro do peito, a derrota. 

(LINHARES FILHO 1993: 72). 
 

Ao olhar para a sua terra, o homem decide trilhar um caminho 

que talvez não tenha volta. O sofrimento por deixar o pouco que 

conquistou através do trabalho associa-se ao desespero motivado pela 

incerteza de seu futuro: 
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[...] Saudoso, mas decidido, 

no último olhar ao chão duro, 
e a dor de um homem falido 

e a imprevisão do futuro. 
(LINHARES FILHO 1993: 72). 

 
O mandacaru reflete a imagem do homem que resiste às 

agruras do sertão, porém, a morte é anunciada através das rasantes dos 

urubus e do negro abraço ao corpo esquálido do retirante: 

 
[...] Sinais de uma áspera sorte, 

tenazes mandacarus 
pelo caminho, e de morte, 
os negros vôos de urubus. 

(LINHARES FILHO 1993: 72). 
 

O amor pela terra continua, ainda que a traição seja inevitável. 

O retirante sente extrema tristeza ao perceber como a seca mudou o 

cenário e que a sua “amante”, antes fértil e generosa, transformou-se em 

terra estéril: 
 

Na mente, instante lembrança 
da roça em quadra hibernal, 

ferido ele pela lança 
da terra, amante desleal. 

(LINHARES FILHO 1993: 72). 
 

       
No segundo soneto, “Na cidade”, o poeta mostra a chegada do 

retirante à cidade grande. Misturado à multidão e seguindo a massa, o 

homem acredita que encontrará a sua Canaã e se deixa motivar pelas 

palavras daqueles que apenas sonham.  

Iludido com a chegada ao seu porto seguro, o retirante 

surpreende-se com o início de uma nova batalha. Compreende, então, que 
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sua luta apenas se iniciara; e começa a vivenciar a parte mais dura de sua 

realidade:  

 
[...] Cidade grande: o seu porto. 

fim da ensolarada luta? 
Outra vem. Ah, desconforto 

da vida tétrica e bruta! 
(LINHARES FILHO 1993: 73). 

 
 

Sem compreender as razões da traição, o homem ainda vive 

do amor e do apego ao seu torrão natal. Sente que o seu árduo trabalho foi 

em vão, pois, por todo seu esforço, não foi recompensado:  

 
[...] Tanto amor votado à terra! 
Baldado o esforço do amanho, 

no homem que à faina se aferra, 
dói da terra o gesto estranho. 

(LINHARES FILHO 1993: 73). 
 

Do campo para a cidade, as mudanças são bruscas. Do 

trabalho ao ar livre ao aprisionamento nas fábricas, fica a lembrança da 

vida modesta e tranquila que tinha na sua terra, no seu lar. Na cidade, o 

retirante vive sem dignidade, pois sua rotina se resume à exploração e à 

falta de condições básicas de sobrevivência: 

 
Na fábrica, o anseio arisco 
por um mais justo salário. 

De dia, a braços com o risco, 
de noite, abrigo precário. 

(LINHARES FILHO 1993: 73). 
 

 
Desolado com sua condição, resta-lhe a recordação como 

acalanto. Tremulante, a bandeira brasileira revela o verde da “roça em 

quadra hibernal” e o amarelo do solo estorricado pela seca:  
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[...] Parece que tripudia 

a bandeira, erguida ao lado, 
com auriverde ironia 

ao campo seco, deixado. 
(LINHARES FILHO 1993: 73). 

 
Ao retirante, resta a dor permanente de ficar longe de sua 

terra, pois, forçado pelas adversidades, necessitou seguir a rota incerta 

para a cidade. De suas origens, não se esquece; e, mesmo nos obstáculos 

da travessia, acredita que: “O sertão é do tamanho do mundo [...]” 

(GUIMARÃES ROSA 1956: 73); “[...] é onde o pensamento da gente é 

mais forte do que o poder do lugar.” (GUIMARÃES ROSA, 1956: 35). 
 

De sua relação com a família, com os amigos, com as leituras, 

o poeta extrai de sua colheita diária o fruto da poesia. Transforma a 

realidade dos anónimos em temática poética e, através do altruísmo, não 

só canta em versos, mas sensibiliza o homem a enxergar o outro sob outra 

perspectiva – que requer, acima de tudo, amor a Deus e amor pela vida.  

O amor-Philia, intermediado pelo amor-ágape, motiva o 

homem-poeta a seguir a sua marinhagem por percursos repletos de 

atribulações; porém, ele crê que um sentimento maior o guia além de sua 

intuição, como exímio navegador existencial. Ajudar o próximo, amar os 

familiares, reconhecer na palavra de Deus força e salvação auxiliam a 

humanidade no seu “plano de ultranavegação”.  

Sem a intenção de conceber receitas, o “nauta poeta” quer 

apenas indicar uma rota para evitar naufrágios. Para ele, cada um de nós 

deve socorrer o “nauta irmão” e protegê-lo da força do mar; mesmo que 

muitos naufrágios sejam presenciados, navegar é preciso.      
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O rastro do amor está presente em toda a obra poética de 

Linhares Filho. Em todas as dimensões, o poeta usufrui desse sentimento, 

para transformá-lo em sumo poético. De sua religiosidade, o poeta extraiu 

o amor-Ágape; de seu amor pela família, pelos amigos e pelos anónimos, 

ele ratifica o amor-Philia; de seu amor sensual por sua musa, ele legitima 

o amor-Eros.                    

Como “viver não é preciso”, o poeta lança-se a mais um 

desafio náutico em busca do rasto de Eros. Para encontrá-lo, exprime-se 

desenvolvendo um campo semântico marítimo, para comunicar-se com 

sua amada no espaço mítico-poético do mar.  

As metáforas marítimas são uma constante na obra do poeta, 

independentemente da temática; porém, para exprimir o amor-Eros, 

intensificam-se, caracterizando a sinergia dos amantes e uma relação 

pautada por encontros em terra e mar. Nas turbulências em mares 

navegados – entretanto, ainda enigmáticos –, o poeta transforma a mulher 

em sereia; e o homem em exímio navegador, encantado pela magia do 

som emitido por esse ser que se revela metade mulher e metade peixe.  

A dualidade espacial caracteriza esse amor, que passa por 

diversas fases, dentre elas: a eterna inspiração; a urgência de amar; o 

reencontro; o amor perene; e o amor maduro. Nessas fases, a intersecção 

é a certeza de amar, pois, independentemente de qualquer etapa, o poeta 

dedica o seu amor a sua musa e o transforma em temática lírica.  

O nascedouro desse amor dá-se em terra, mas a sublimação, 

no mar. Na mulher amada, o poeta encontra inspiração para entregar-se a 

esse amor de forma pura e intensa.    

Na obra de estreia, Sumos do Tempo (1968), o poeta inicia a 

transição do espaço mítico amoroso. Antes fincado na terra, logo começa 
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a adentrar no mar e a observar o itinerário no seu diário de bordo. O 

enigma da esfinge deve ser decifrado e, para ele, as duas opções são 

consoladoras. Tanto faz decifrar ou ser devorado, pois a recompensa será 

a presença da amada.  

No “Poema do ser da amada” (Itin), o poeta descreve o 

encontro e sente-se devorado pelo mistério de sua musa/ninfa. Com ela, o 

homem, apegado a terra, passa a ser o novo argonauta; e logo iniciam 

uma viagem náutica “à cata de estrelas”:  
 

[...] Foste a terra descoberta sem intenção 
 e hoje és menos terra do que bergantim. 

 (LINHARES FILHO 1999: 61 ). 
 
Na viagem marítima do poeta, a amada transforma-se em 

embarcação e no próprio mar, ambiente sensual do encontro do navegante 

trovador com sua musa. Nesse jogo erótico, o “nauta poeta” persegue sua 

musa submerso na ilha marítima dos amores.    

Do sentimento indescritível do poeta por sua amada, ele 

afirma que a essência dela é   

 
[...] feita de pétalas e nuvens,  

gorjeios e balidos,  mares e arrebóis,  
é o poema que se sente e não se escreve. 

(LINHARES FILHO 1999: 62). 
 
São diversas as tentativas de explicar esse amor, mas, mesmo 

com tantos poemas dedicados à sua amada, os conceitos são incompletos 

diante de todo o sentimento que o novo argonauta faz imergir. Para o 

poeta, amar é uma necessidade; logo, ele sente que o seu desejo precisa 

ser saciado. Mais uma vez, ele sucumbe diante da amada e, através da 

doação de seus corpos, legitimam o amor.    
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O navegador existencial tem pressa, pois o amor não pode 

perecer diante da efemeridade da vida. Em “Poema da urgência de amar” 

(Itin), o poeta revela a sua preocupação em recuperar o tempo perdido e 

refazer o desejo dos primeiros dias. Enquanto tiverem tempo, a 

necessidade de amar é o único compromisso entre os amantes: 

 
[...] Amada, recordemos os primeiros dias 

e refaçamos o desejo. 
Busquemos os adormecidos gestos, 

partamos para o amor. 
Enquanto o tempo não se extingue 
ou guerras não nos surpreendem, 

amemos. 
(LINHARES FILHO 1999: 81). 

       
Devido à convivência e à necessidade de se tornarem um só, o 

amor transforma-se em refúgio, fuga para um mar de prazeres. O 

cotidiano não deforma esse sentimento, mas transforma-o em algo 

indispensável à vida.   

Os conflitos são necessários; a saudade é uma motivação para 

o reencontro; portanto, o poeta se deixa prostrar pela dor e, como exímio 

navegador, inicia as mais perigosas manobras náuticas rumo à ancoragem.  

Em “Bucólica do reencontro” (Itin.), o poeta revela o seu 

desejo de confirmar esse amor, mesmo que as adversidades tentem mudar 

o curso das brisas. A distância, a espera colaboraram para intensificar esse 

amor. Enquanto o poeta deixa o mar, a ninfa continua habitando o espaço 

marítimo à espera do amado. No retorno marcado pela incerteza, o poeta 

reafirma seu amor por sua mulher, musa, sereia, e adentra novamente no 

mar dos prazeres:  

 
[...] Se ainda me queres, aqui estou para readorar-te. 

do nosso ressentimento brota o arco-íris. 
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Não buscarei outro amor, o teu tudo me conforma. 
[...] Foste forte na espera, e ergo um hino 

à sedução maior dos teus abraços. 
(LINHARES FILHO 1999: 169). 

         
O amor revelado nos seus versos expressa a intensidade de 

um sentimento eterno. Admirador da beleza e da essência da amada, o 

“nauta poeta” entrega-se ao prazer de enfrentar as turbulências ao lado de 

sua sereia.  

Condicionado ao canto da sereia, ele segue o itinerário tendo 

como bússola a certeza de um amor que os torna únicos. Através desse 

sentimento, ele segue o rastro de Eros, sem questionar a sua rota.                     

Em “Soneto do amor eterno” (TC), o poeta-lavrador inicia a 

colheita dos frutos temporãos, inconhos e outonais. Ele busca, com essa 

experiência, provar de todos os frutos, para sentir a eternidade de seus 

sabores. Ciente da necessidade de demonstrar seu amor pela vida, 

alimenta-se de frutos prematuros, de frutos acoplados, de frutos da época.  

A melhor colheita, após provar todos os frutos, foi a dos 

outonais. Desse momento, o poeta colhe o fruto do amor e adentra no 

universo de sua amada. Em “Doação dos Corpos” (Itin), misturam-se 

todos os sabores e aromas dos frutos colhidos na melhor época: 

 
 

[...] No teu brado olhar habita 
o roteiro dos meus passos. 

Quando me inunda o teu cio, 
navego-te em meus abraços. 

(LINHARES FILHO 1999: 258). 
 

Em “Canção de mar e terra” (Itin), o poeta lavrador revela 

que, independentemente do período, a colheita dos frutos é sempre 

necessária para saciar o desejo através do toque, do cheiro, do gosto:  
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[...] Terra de semeadura em pleno outono, 

trazes os mesmos ímpetos do estio! 
Teu olhar pede êxtases, e abono 
que celebremos juntos nosso cio. 
(LINHARES FILHO 1999:  298). 

 
Para o poeta, em “Soneto do amor eterno” (TC), é preciso 

eternizar esses momentos, porque sua musa:  
[...] Brotaste para ser, Amor indene, 

alimentado por pequenos gestos 
de simples atenções, tratos modestos 

brisas vindas, porém, de um vento infrene. 
(LINHARES FILHO 1999: 297). 

 
No soneto “Bodas de pérola” (RR) o poeta celebra o amor 

maduro. É momento de recordar as perigosas manobras náuticas, celebrar 

a vida e escrever um novo diário de bordo.  

A viagem pelo mar continua, as experiências tornaram o 

navegador existencial ainda mais exímio, embora continue seguindo o 

rastro de Eros, sem questionar ou tentar decifrá-lo. O nauta poeta percebe, 

então, que a embarcação segue o rumo da maré; para ele, resta apenas ter 

forças diante de “um proceloso mar”. Para o poeta, o sofrimento é 

necessário para unir os amantes e amadurecer o sentimento amoroso que 

os motiva a viver:  

 
De pérolas oferto-te um colar, 

que são na rota lágrimas vertidas. 
Sem as penas não se unem duas vidas, 

que por amor decidem navegar. 
(LINHARES FILHO 1999: 488). 

 
Após as turbulências, a certeza de amar permanece; na 

celebração das bodas, homem e mulher encontram equilíbrio no itinerário 

que decidiram seguir: 
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Ensinou-nos a dor a muito amar 

e com esmero sarar nossas feridas. 
As horas de prazer vêm mais queridas 

na calma, após um proceloso mar. 
(LINHARES FILHO 1999:  488). 

Muito mais que uma “doação de corpos”, esse amor 

representa a pureza de um desejo que transcende o carnal e atinge o 

espiritual. Um sentimento que o tempo não deforma, mas transforma em 

virtude.  

Comandado pelo amor, o poeta deixa-se inebriar pela magia 

desse sentimento. O soneto “Amor perene” (PE) revela a legitimidade de 

um amor que o tempo não consome. Aplacado por esse sentimento, que 

aprisiona e liberta, o poeta segue a rota de Eros rumo ao encontro de um 

amor que não perece diante do tempo, porque é algo duradouro:  
 

[...] o chão do nosso amor. Sinto-te alada,  
a extravasar a interna formosura,  

e com o passar do tempo és mais amada. 
 (LINHARES FILHO 2008: 115). 

 
Através do seu amor, o poeta revela os momentos de fusão e 

de divisão. O ambiente escolhido para o espaço mítico-amoroso é o mar, 

conhecido pela agitação e pela calmaria; portanto, o amor não se nutre 

apenas dos momentos de estabilidade; a instabilidade também o 

caracteriza e mantém acesa a sua chama. Para eternizar o encontro com a 

amada, o poeta propõe celebrarem o amor mútuo. No soneto “Proposta” 

(LI), o “nauta poeta” ratifica o elo decisivo que os une – o amor: 

 
[...] Juntos enfrentaremos qualquer dor, 

compensaremos, juntos, desenganos 
e os males todos da hora transitória. 

 
Para isso, Amada, venho-te propor 
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cumprirmos já os nossos altos planos, 
tornando o prazer mútuo a nossa glória. 

(LINHARES FILHO 2010: 92). 
 

Há até mesmo, no encontro com a amada, carência, 

necessidade, saudade do que virá, um desejo de sempre possuí-la. No 

mesmo instante, são apenas um; depois, tornam-se dois, na tentativa 

desenfreada de unificar corpo e alma outra vez.  

A busca marca a trilha dos amantes, que nunca se cansam do 

encontro e jamais se sentem saciados, porque o que os nutre e os dilacera 

é a falta do objeto de desejo. Nessa aventura amorosa, o poeta, dividido 

entre a terra e o mar, canta o amor em todos os estágios. Evoca-o através 

da distância, da falta, da dor, da felicidade e da contemplação durante o 

(re)encontro. O amor do “nauta poeta” abrange as três dimensões, não se 

limita a Eros, pois atinge o amor-Ágape e o Philia. A fusão dessas 

dimensões do amor legitima o sentimento do poeta pela sua sereia; ser 

bipartido que o fascina:  
[...] Amor e mar, binômio que fascina,   

 configurando a rota do existir. 
 (LINHARES FILHO 1993: 99). 

 
Da obra Andanças e marinhagens (1993), analisamos os 

poemas “Verão de ausência”, “Canção de Ancoragem” e “Amor e Mar”. 

Outros poemas serão citados apenas para justificar a análise, porém, não 

serão analisados na íntegra.      

No “Poema Encomendado por um Náufrago”, o novo 

argonauta revela-se um trovador, canta o sofrimento amoroso e pede 

abrigo à sua “mulher e deusa”: 

 
[...] Onde te achar, ó dona dos meus ais, 

tu que és furtiva brisa e errante fogo, 
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a profundeza intacta de algum mar, 
certo verão e certa primavera, 

para que guardo, desde priscas eras, 
as carícias mais langues e mais finas 

e a violência mais lúcida e felina? 
(LINHARES FILHO 1999: 24). 

 
O poeta procura a “dona dos seus ais” e pede permissão para 

adentrar no mar dos prazeres, para que possa ser acolhido no porto de sua 

amada:  

 
[...] Perdido acaso estou no Triângulo Bermudas? 

Minha bússola aponta uma direção falsa? 
Ou, com especial condão, no invisível te mudas? 

Na verdade [ai de mim, mulher e deusa!], 
ainda não te encontrei.  Visão que se desfaz 

ante a implacável busca do olho torto, 
nunca te encontrarei? Onde é que estás? 

Abriga-me em teu seio, anima-me com o corpo, 
esquenta-me com a alma, enterra-me na carne 

recebe-me em teu porto! 
(LINHARES FILHO 1999: 24). 

 
Embarcando no mar dos prazeres, o nauta poeta expressa, em 

“Verão de Ausência”, a saudade que sente pela mulher amada. Na 

primeira quadra, a face da amada, impressa de forma indelével no seu 

corpo, revela a necessidade do encontro. A voz dela, o canto de sereia que 

altera os sentidos, o faz sucumbir diante da submissão ao tempo:  

 
[...] Por que te espero, as horas passam lentas, 

enquanto a vida, fora, é toda pressa. 
Trago no peito a face tua impressa, 

mas só com voz meus sonhos acalentas. 
(LINHARES FILHO 1993: 31). 

 
Na segunda quadra, o poeta revela o encontro passional, que 

transcende a necessidade carnal e atinge o espiritual. Mais que uma 

doação de corpo, há a entrega da alma. Cada vez mais, a promessa de que 
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estarão juntos se intensifica, pautada por um amor que não se transforma 

em rotina, porque é reinventado pela própria amada. Só ela é capaz de 

tornar o amor novidade, mantendo acesa a chama dos primeiros 

momentos de encantamento inicial: 

 
[...] Nossa carne e nossa alma estão sedentas 

e sedento é o ambiente que se expressa 
pelo calor, realçando-se a promessa 

de que virás. Só tu o amor reinventas! 
(LINHARES FILHO 1993: 31). 

 
No primeiro terceto, o poeta exprime a sua infelicidade por 

estar distante da mulher amada. A saudade revela suas consequências 

físicas, e a dor causada pela distância da “mulher e deusa” atinge seu 

corpo e sua alma. Arrebatado pelo infortúnio, sente-se uma ave sem 

canto, um homem sem itinerário, um ser hostil diante de qualquer tema:  
 

[...] Sentem-se arder meus nervos em desdita,  
 de mim fazendo uma ave sem trinado,  

 um ser adverso a todos os assuntos. 
 (LINHARES FILHO 1993: 31). 

 
No segundo terceto, o poeta encerra o soneto com uma lição 

amorosa aos que amam: deixem-se levar pela intensidade desse 

sentimento. Com a solidão, ele percebeu que amar, cada vez mais, é a 

verdadeira aprendizagem. Amar, quando estiverem juntos, saciar o tempo 

com o seu amor, transformar o encontro em reencontro e (re)descobrir o 

amor embalados pela sinestesia que os une:  

 
[...] A solidão, que em seu silêncio grita,  

 Inculca-nos um forte aprendizado:  
 que amemos mais, quando estivermos juntos. 

 (LINHARES FILHO 1993: 31). 
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O poeta expressa o amor pela sua “mulher e deusa” através da 

saudade, do convívio, da maturidade. O amor do poeta manifesta-se a 

todo e qualquer momento, e este celebra a vida que une os amantes, que 

os transforma em seres bipartidos, para depois unificá-los num encontro 

que desemboca num sentimento arrebatador. 
 

 
O novo argonauta, nas suas aventuras marítimas, confronta 

suas andanças e suas marinhagens, habilidades por terra e por mar, na 

busca por seu velocino de ouro, que representava a sua própria amada, seu 

talismã, guardada pelo oceano nas profundezas das águas.  

Através do poema intitulado “Andanças e marinhagens”, o 

nauta-poeta inicia a narrativa de sua aventura existencial, de sua epopeia. 

Abençoando e legitimando o amor por sua sereia, ele desafia a força das 

águas, citando “Cantares”: “Põe-me como um selo sobre o teu coração 

[...] As muitas águas não puderam extinguir o amor, nem os rios terão 

força para o submergir”. (BÍBLIA SAGRADA s/d: 712).  

A transposição alegórica para o espaço edénico transforma o 

poeta em protagonista de um canto ao Amor e à sua musa em Sulamita. 

Então, o poeta e a amada adentram no espaço mítico-amoroso, para 

expressarem a força que os une, através da bênção divina.  

Na sua narrativa poética, o lírico revela toda a dedicação à sua 

musa e, inspirado em Cantares, inicia o seu hino ao Amor, transformando 

a força das águas em obstáculos transponíveis, pois:  
 

[...] Contra o amor não puderam tantas águas, 
 nem mesmo naufragando-nos em mágoas. 

 (LINHARES FILHO  1993: 51). 
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A relação intertextual do poema “Andanças e marinhagens”, 

da obra Andanças e marinhagens (1993), com o “Cântico dos Cânticos” é 

expressa ao longo de todo o poema. Nos primeiros versos, o poeta 

transforma a força devastadora do sentimento que os une, tornando as 

mágoas, as dores e os momentos de desilusão em aprendizagem. Para o 

poeta, conservar o nome da amada como “um selo no peito” é uma marca 

indelével que “nada o pode demover”. 

Na certeza de ter percorrido um árduo caminho, o poeta é 

recompensado com a dádiva do amor. Relembrando todo o trajeto ao lado 

da amada, ele exulta, ao perceber que, desde o início de seu itinerário, foi 

abençoado.  São vários os motivos para comemorar, entre eles, uma 

casinha singela, os rebentos e a escrita de uma narrativa amorosa pautada 

na verdade e na necessidade de amar:  

 
[...] construirmos na serra uma casinha 

singela, lá bem perto do pomar... 
Amamo-nos, nasceram os rebentos 

de nossos corpos e almas tão sedentos 
e, em vez de uma casinha, construímos, 

de nuvem que pariu frutos opimos, 
um navio que vamos pelo mar. 

(LINHARES FILHO 1993: 51-52). 
 

Num mar de prazeres e procelas, os dois amantes seguem na 

embarcação direcionados pela bússola do amor. Desafiando o mar, 

seguem a rota inesperada do desejo, navegam na viagem do próprio ser e, 

através da entrega do corpo, transcendem o prazer carnal:  

 
Despertas, e em teu corpo a marinhagem 

exerço como poeta e marinheiro, 
pois me entregas com febre o corpo inteiro. 
Navego em viagem dentro de outra viagem, 

certo de que a renúncia ao descaminho 
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nos traz vero prazer, sono em arminho. 
(LINHARES FILHO 1993: 52). 

           
A musa o ergue para a luta e, nos momentos de desânimo, ela 

o incentiva a continuar a viagem. Motivado pelas palavras da amada, o 

nauta poeta “examina a grande rosa-dos-ventos” e continua a navegar 

num mar de amor. A imensidão azul o envolve, a maresia o seduz, e a 

marinhagem o ajuda na condução do itinerário:  

 
Não foi o ardor da posse que do plano 

antigo, tão funesto e tão insano, 
já me fez desistir, mas o prazer 

do simples navegar, buscar o arcano 
entre as vagas do Ser e do não-Ser 

sendo útil, pela pesca, ao semelhante 
e disponível para a amada e amante. 

(LINHARES FILHO 1993:  53). 
 

Em Portugal, pátria de Camões, o barco atraca, e o timoneiro 

sente-se premiado diante de tamanha beleza. Ao lado da amada, ele 

veraneia na lírica Lisboa e em outros arredores lusos: 
 

Tudo isto e muito mais és tu, Lisboa: 
a Baixa, o Coliseu, a Faculdade, 

tourada, fado, açorda e uma saudade 
que de ti nos ficou...[Brasil, perdoa] 

(LINHARES FILHO 1993: 54). 
 

A viagem continua, moldada pelo encantamento dos amantes. 

Em cada lugar, há uma recordação e muita reverência diante do engenho e 

arte da humanidade regida por Deus. Transformando Espanha, Roma, 

França em espaços lírico-amorosos, o poeta escreve o seu diário de 

viagens ao lado da amada e celebra o amor do alto da torre Eiffel. Ele 

sente a necessidade de selar esse amor sob o céu de Paris, transformando 

seu sentimento pela mulher amada em algo infinito:  
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Uma secreta 
vontade de expansão nos leva ao cimo 

daquela donde a alma se projeta, 
a Eiffel. E desta enquanto te comprimo 

ao peito amante, penso aos quatro ventos 
irradiar nossos altos sentimentos 

em versos com o fervor de um louco poeta, 
diante da enorme altura inquieta: 
o nosso vero amor é tão profundo 

que o concebemos ser maior que o mundo! 
(LINHARES FILHO 1993: 56). 

 
Compartilhando as experiências por terra e mar, os amantes 

retornam ao barco; renovados e certos de que a viagem continua 

independentemente das tempestades. Após tantas turbulências, um oceano 

com ondas calmas recepciona o novo argonauta e a sua eterna sereia. No 

ritmo das águas, o poeta sonha ao lado da sua amada e projeta um 

encontro num porto desconhecido, abençoado por Deus e desejado pelos 

homens:  

 
A primavera 

trouxe-nos ventos brandos. E, ao balanço 
das ondas, vou, sonhando, e não me canso, 
vais comigo e sonhando, e não te enfadas, 

a intérminos confins de ignoto porto, 
onde há de recolher-nos o conforto 

de Deus em sua luz de águas paradas. 
(LINHARES FILHO 1993: 57). 

 
Independentemente da interpretação dada ao livro “Cântico 

dos Cânticos”, o amor prevalece. Alguns optam pela interpretação literal, 

tipológica, alegórica; outros atentam apenas para a força devastadora de 

um sentimento que une homem e mulher. Ao citar Cantares, o poeta eleva 

o amor, que transcende o nível carnal e atinge o espiritual. Os 

protagonistas de “Cântico dos Cânticos” são exemplos de um amor 
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verdadeiro, que vence obstáculos e culmina com a felicidade; assim como 

o novo argonauta e a sua sereia.  

O itinerário do poeta é marcado por encontros, por 

desencontros, por desejos e por uma necessidade de ter o(a) amado(a) ao 

seu lado, para compartilhar momentos de alegria e de tristeza. Dessa 

experiência, sente-se escolhido (a) pelo amor e digno(a) para amar; e 

celebra os momentos únicos, que precisam ser vivenciados com 

intensidade.  

Cada um identifica-se no outro, compartilham sonhos e uma 

rotina pautada essencialmente no amor. Então, surge o derradeiro 

encontro, que os torna cativos diante da necessidade de um fazer parte da 

vida do outro. Nesse caminho, são abençoados por aceitarem-se e 

transformarem o amor em algo muito além do erotismo, da necessidade 

física; pois se encontram sintonizados por um sentimento que os une em 

todas as dimensões.      

Abençoados por Deus, através desse amor, os amantes 

seguem a sua rota na certeza de que: 

 
O amor é tão poderoso como a morte; e a paixão é tão 

forte como a sepultura. O amor e a paixão explodem em 
chamas e queimam como um fogo furioso. Nenhuma 
quantidade de água pode apagar o amor, e nenhum rio pode 
afogá-lo. (BÍBLIA SAGRADA s/d: 712).  

 
Na convicção de compartilharem algo único, o nauta poeta e a 

sua sereia caminham por mares nunca antes navegados sem temer as 

atribulações, porque têm certeza da escolha que fizeram ao se entregarem 

à plena aventura de amar.    
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No poema “Canção de Ancoragem”, o poeta expressa o seu 

encantamento diante da amada. Na tentativa de atualizar seu diário de 

bordo, ele narra o momento de ancorar o barco e observar a sua musa. 

Após despertar, a sereia e o nauta poeta encontram-se, abençoados por 

Deus, num beijo que sela os prazeres da vida:  

 
Velei teu sono, e agora esperta! 
Vem receber meu beijo quente, 
todo o prazer que a vida oferta 

com a exaltação que Deus consente. 
(LINHARES FILHO 1993: 91). 

 
Ao lado de sua amada, o tempo fica estagnado perante a 

fluidez do mar e do amor, que paralisa o tempo. Os amantes adentram no 

novo período do dia, denominado carpe diem, e, a partir dele, vivenciam 

manhã, tarde e noite, sem a interrupção dos marcadores temporais. É hora 

de aproveitar o momento mais prazeroso do dia, para colhê-lo como o 

fruto inconho que representa a união do novo argonauta e da sua “mulher 

e deusa”: 

 
Se vasto é o mar e curta a vida, 

aproveitemos nossa hora 
e a calma antes da partida 

que ocorrerá com nova aurora. 
(LINHARES FILHO 1993: 91). 

 
Inebriados pela força do desejo, entregam-se ao amor e 

celebram esse sentimento como um encontro em que os amantes tornam-

se apenas um. A beleza de sua musa, admirada pelo vento e considerada 

superior ao mar e à noite, seduz o nauta poeta, que se deixa vencer pelos 

atributos da amada:  

 
Somos um do outro e a noite é nossa. 
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Segreda o vento que és mais bela 
que o mar e a noite,  e já o endossa 
meu coração,  que ao teu se atrela. 
(LINHARES FILHO 1993: 91). 

 
Metamorfoseada em mar, a mulher deixa-se/sente-se navegar 

pelo hábil marinheiro, conhecedor dos enigmas do ambiente marítimo. 

Adentrando no espaço mítico erótico, encontram-se no convulsivo 

balanço das águas e, na fluidez de aMar, o poeta repousa e descobre a 

inspiração:  

 
No navegar-te me demoro, 

que és outro Mar para meu gozo, 
o doce embalo que eu adoro, 

o meu alento e o meu repouso. 
(LINHARES FILHO 1993: 91). 

    
A parada estratégica devolve ânimo para os amantes seguirem 

viagem. A rota é demarcada pelo vento e pelos anseios do nauta poeta e 

da sua musa de encontrarem um porto seguro para atracar. A marinhagem 

transforma o marinheiro em artista, pois conhecer o mar e seus mistérios 

nunca foi a sua ambição, mas sim o estro poético que impulsiona a sua 

vida e a sua arte:  

 
Após o encanto da ancoragem, 

teremos muito mais vigor 
de prosseguir nossa viagem, 

indo até onde o barco for. 
(LINHARES FILHO 1993: 91). 

 
             Inserido na temática marítima, o poeta comunica-se com a 

sua amada através das metáforas do mar. Há todo um campo semântico 

marítimo que norteia essa comunicação, eleita pelo novo argonauta para 

revelar os momentos de tempestade e bonança ao lado de sua musa:  
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Não foi o ardor da posse que do plano 
Antigo, tão funesto e tão insano, 
Já me fez desistir, mas o prazer 

Do simples navegar, buscar o arcano 
Entre as vagas do Ser e do não-Ser, 

sendo útil, pela pesca, ao semelhante 
e disponível para a amada e amante. 
(Por ti o barco perdia, não o nego, 

Porque és um mar de amor em que navego.) 
(LINHARES FILHO 1993: 53). 

 
A casa, o ponto de encontro, transforma-se numa embarcação; 

as procelas expressam todos os problemas vivenciados pelo casal; a brisa 

e o mar de ondas calmas revelam os momentos de alegria e felicidade que 

nutrem a vida do poeta e da amada.  

Mais do que um ambiente de encontro, o mar configura-se 

enquanto espaço mítico-amoroso. Lugar escolhido pela fluidez, pelo 

mistério, pelo desafio, para que homem e mulher vivenciem o amor na 

sua plenitude.  

Imerso numa espécie de éden marítimo, o poeta revela que a 

sua precisão enquanto sagaz marinheiro não servirá de experiência 

quando ele se entregar às surpresas da vida e do amor. Lançando-se ao 

mar para descobrir os seus mistérios, a sua marinhagem não garante que 

ele estará a salvo de todas as tormentas; muito menos quando estiver 

diante da mulher amada.  

Sob o feitiço do canto da sereia, ele entrega-se ao “Amor e 

Mar”. Nesse soneto, o nauta poeta expressa o seu desejo de estar ao lado 

de sua musa e, num jogo erótico, transforma o mar no espaço do prazer.  

Na primeira quadra, o poeta transforma sua sereia, ser 

bipartido, não mais divido como metade peixe e metade mulher; mas 

como fusão entre amor e mar. A amada não só representa, mas exibe a 
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forma do sentimento que os une e do ambiente que os atrai.  Seduzido por 

sua musa, ele busca nela a lendária ilha que afundou no oceano através da 

viagem pela intimidade de sua sereia. Ele percebe, então, a iluminação do 

ouro na face da amada, revelando toda a riqueza do sentimento dele, 

através de uma referência a Ofir, região mencionada na Bíblia, conhecida 

pela abundância de ouro:  

 
Amor e mar, binômio que fascina, 

configurando a rota do existir 
És mar e amor com ares de menina, 

e em ti busco uma Atlântida, um Ofir. 
(LINHARES FILHO 1993:  99). 

 
Na segunda quadra, o nauta poeta sucumbe diante do olhar da 

amada e fica inebriado de prazer, pois encontrou o mapa do tesouro 

cobiçado por vários marinheiros. Segue, então, o itinerário a partir de sua 

intuição e descobre que sempre será bem recebido por sua musa, pois ela, 

como elemento essencial da riqueza dele, deixa-o livre para sonhar e para 

partir:  

 
Sob teu olhar, farol que me ilumina 

estou sempre a sonhar, sempre a partir. 
Anseios anunciam farta mina 
de inédito prazer entre ir e vir. 

(LINHARES FILHO 1993:  99). 
 

No primeiro terceto, o poeta revela que, apesar das 

adversidades, há um porto seguro onde eles podem atracar. O cansaço dos 

amantes às vezes se manifesta, mas não os vence; pois o derradeiro desejo 

– de compartilharem juntos andanças por terra e mar – motiva-os a 

caminhar e a navegar:  

 
[...] Mostras sinais, às vezes de, fadiga,  
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 e às vezes vou perdido, vou cansado.  
Nosso é o porto apesar da adversa intriga.  

(LINHARES FILHO 1993: 99). 
 

Na certeza de cultivar um sentimento que o tempo não destrói, 

o nauta poeta e a sua musa enfrentam as atribulações. Cientes de que 

sairão fortalecidos após navegarem no mar bravio, os amantes lançam-se 

em todas as aventuras e vivenciam o mistério de presenciar a beleza do 

amor mútuo:  
 

[...] Não se excluem as penas e o cuidado.  
Mas quanto mais, sofrendo, se prossiga,  
 mais um ao outro, ao fim, terá amado. 

 (LINHARES FILHO 1993:99). 
 

 
O mar, enquanto espaço de celebração do amor, é o 

protagonista da epopeia, que envolve os amantes. Para navegar nas suas 

águas aparentemente calmas, o marinheiro, além de habilidade, necessita 

compreendê-lo e respeitar os seus mistérios.  

Mais que um espaço lírico-erótico, o mar representa a própria 

vida; logo, o novo argonauta escolhe o mar enquanto lugar de realização 

dos sonhos. A simbologia do ambiente marítimo encanta o poeta, que 

navega nas suas águas ciente de que a sua missão não é desvendar, mas 

sim deixar-se devorar pela imensidão do mar.  

O eterno marinheiro observa no mar a dinâmica da vida e 

traduz em poemas a sua aprendizagem, a sua inspiração. Sempre como 

aprendiz lança-se ao mar; apesar da sua experiência, compreende que: 

“Navegar é preciso, viver não é preciso”. Essa célebre sentença, 

imortalizada pelo escritor português Fernando Pessoa, teve origem em 

Roma. A frase, proferida pelo general Pompeu, por volta de 70 a.C., 
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motivou os marujos a seguir viagem, mesmo na iminência de uma 

tempestade. Conforme o historiador Plutarco, o general foi bem sucedido 

na sua empreitada e recebeu reconhecimento pela sua coragem e pela sua 

ousadia.  

A lendária frase ecoa nos versos de Camões, de Fernando 

Pessoa e de Linhares Filho. De forma explícita ou velada, a célebre 

sentença é um convite poético para vivenciar os desafios da vida.  

No mar, espaço de representação da vida e da morte, o 

homem depara-se com os seus medos: gigantes, trombas d´água, sereias, 

hostilidade divina etc; e aprende que, após a tempestade, vem a bonança – 

lição de moral de uma parábola poética pautada nos ensinamentos 

divinos.  

Como experiente marinheiro, o nauta poeta segue a sua 

marinhagem “na busca além do horizonte”. Em suas andanças, “o 

ilimitado azul” é a sua fonte da vida, o seu “marear” e o seu “voo”. As 

conquistas, ao lado de sua “mulher e deusa”, estimulam o novo argonauta 

a sentir necessidade de amar, de cantar e de agir, no intuito de anular “a 

modorra desse instante”.  

Desta forma, o nauta poeta entrega-se aos desafios por terra e 

mar, inserindo os medos, o amor e a religiosidade na sua poesia. A fluidez 

da sua matéria poética revela a fragilidade e a fortaleza de um homem que 

continua a navegar rumo à rota do existir. A embarcação desse poeta, 

mesmo presenciando muitos naufrágios, segue em “plano de 

ultranavegação”.         
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O amor é um tema constante na literatura. Motivados por esse 

sentimento transcendental, vários autores detiveram-se na difícil missão 

de decifrá-lo e, emaranhados na teia de Eros, muitos poetas e romancistas 

lançaram-se na aventura de amar e de tentar traduzir tal sentimento. Mais 

do que uma transcrição amorosa, a poesia de Linhares Filho amplia e 

atualiza o tema na medida em que se propõe a revelá-lo em toda sua 

dimensão. A narrativa poética de Linhares Filho traz à tona a perceção da 

necessidade do sentimento amor para a humanidade. Através de sua 

poética, intermediada pela metáfora marítima, o leitor é convidado a 

participar da celebração do sentimento amoroso no seu mais amplo 

alcance. Assim sendo, em tempos de transformações sociais, culturais e 

políticas, a humanidade necessita compreender o valor do sentimento 

amoroso. O nauta-poeta tenta guiar seus leitores a um porto seguro. E, 

após sucessivas tormentas e através de cada experiência, percebe-se uma 

demonstração de amor que corrobora o sentimento de paz entre os 

homens.  

O poeta não se direciona, na sua poesia, apenas ao triunfo de 

Eros, mas também à demonstração do amor-ágape e do amor-philia. 

Tornando o amor uma experiência necessária ao homem, o lírico 

transforma a experiência de amar no próprio sentido da vida.  

A dedicação do poeta em priorizar a temática amorosa torna a 

leitura dos seus poemas numa aprendizagem. Sem intenção instrutiva, o 

poeta segue a sua viagem rumo à descoberta do amor, instigando o leitor 

a participar de uma viagem em busca de autoconhecimento.  

Revitalizando a temática amorosa, o poeta revela a sua 

preocupação diante das questões que afligem a humanidade e situa no seu 
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discurso poético os momentos de solidão, de sofrimento, de angústia; 

porém, demonstra que há um porto seguro à espera daqueles que 

acreditam na verdadeira transformação, através do seu esforço e da sua 

necessidade de mudança. O elemento água, que está diretamente 

relacionado à sua poesia, demarca essa renovação necessária à vida. 

Através da água, o homem celebra o surgimento de uma nova fase, que 

marca um rito de passagem para uma etapa repleta de desafios e 

aprendizagens.                             

A pesquisa acerca da obra poética de Linhares Filho nos pôs 

em contacto com uma poética impregnada de amor e mar. Através de seu 

discurso poético, adentramos na rota daqueles que objetivam conhecer a 

essência do sentimento amoroso. A obra do autor contribui para os 

estudos literários na medida em que atualiza um tema aparentemente 

saturado; pois, após tantas obras com a mesma temática, Linhares Filho 

não apenas escreve sobre o amor, mas o transforma em recompensa e em 

dádiva.  

Ler a obra de Linhares Filho é (re)conhecer o Amor na sua 

plenitude. Muito além da relação afetiva entre o novo argonauta e sua 

musa, o poeta propicia um encontro com um sentimento que o tempo não 

deforma. O Amor, revelado em toda sua dimensão poética, transforma a 

simples denominação erótica, sensual, em algo que transcende o contacto 

físico. A partir da marinhagem poética, adentramos no seu espaço lírico-

marítimo, conhecendo o homem em contacto com o medo, com a fé e 

com a necessidade de ajudar o próximo.  

Na sua obra, o sentimento amoroso eleva seu status e atinge 

as três dimensões (Ágape/Philia/Eros), ratificando, dessa forma, o 

compromisso de demonstrar Amor pela vida, pela crença religiosa, pela 
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família, pelos necessitados e por aquele(a) a quem Eros uniu pela força de 

um sentimento que transcende o carnal e atinge o espiritual. 

Linhares Filho demonstra, através de sua obra, que o amor é 

uma temática atemporal. Escrever e ler sobre o sentimento amoroso é uma 

experiência necessária para o homem que vive em eterno conflito 

existencial, pois o amor transforma-se em algo que não sucumbe, mas que 

surge e se renova como força reveladora de um desejo que edifica o 

homem.       

Da terra ao mar, o homem, fincado às suas raízes, cede espaço 

ao nauta poeta nas suas aventuras por um mar de prazeres e procelas. 

Ciente da sua função, o navegador segue viagem rumo a novas 

experiências. Sedento de aventuras que permeiam o seu itinerário 

existencial, o nauta-poeta não subestima o mar, fonte de inspiração e de 

prazer. Ele (re)inicia a sua viagem pelo espaço mítico-erótico – sendo 

recebido como filho pródigo – e lança-se na aventura de viver a poesia. 

O marinheiro-trovador adentra no universo marítimo ciente 

dos perigos, porém, ansioso para revelar ao leitor o seu roteiro de viagem, 

o seu diário de bordo. Da sua embarcação, ele visualiza a imensidão azul, 

que se transforma em matéria poética e inspiração para a vida. Mais do 

que navegar, o poeta mergulha e submerge no mar como efeito catártico 

na transformação do simples homem em nauta-poeta.     
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Apêndice 

 

José Linhares Filho, autor contemporâneo brasileiro, nasceu em 

Lavras da Mangabeira-CE, em 28 de fevereiro de 1939. 

É mestre em Literatura Portuguesa pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), Doutor em Letras Vernáculas pela mesma 

universidade, membro efetivo da Academia Cearense de Letras, desde 

1980, e da Academia de Letras e Artes do Nordeste. É sócio da 

Associação Internacional de Lusitanistas e da Associação Brasileira de 

Literatura Comparada e sócio correspondente do Instituto Cultural do 

Vale Caririense.  

Recebeu o Prémio Estado do Ceará de Ensaio, em 1986; e de 

Poesia, em 1987. 

Exerceu a função de pesquisador na Universidade Clássica de 

Lisboa, em 1987; foi coordenador do curso de Pós-graduação em Letras 

da UFC, em 1993; professor Visitante na Universidade de Colónia 

(Alemanha), em 1995, e na Universidade Técnica de Aachen (Alemanha, 

1995 e 2000). Foi colaborador, entre outras, da revista Colóquio Letras, 

de Lisboa, da Revista Brasileira, da Academia Brasileira de Letras, e da 

Literatura, de Brasília. Foi palestrante em vários congressos e encontros 

literários, como na Kentucky Foreign Language Conference, em 

Lexington – Estados Unidos da América (EUA), em 1999.  

É detentor do Diploma do Mérito Cultural, concedido pela 

Academia Brasileira de Filologia do Rio de Janeiro (2007) e publicou 
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seis livros de ensaio, dois sobre Machado de Assis, dois sobre Fernando 

Pessoa, um sobre Miguel Torga, um sobre Drummond e Itinerário: trinta 

anos de poesia (1998), este englobando seis livros de poemas, antes 

editados separadamente.  

Além desses livros, publicou Notícias de Bordo: poemas 

seleccionados; Cantos de Fuga e Ancoragem; 50 poemas escolhidos pelo 

autor; No limiar do inverno. 

 O escritor cearense figura em treze antologias poéticas editadas 

no Brasil, é autor da letra do hino de Lavras da Mangabeira e integrou o 

Grupo SIN de Literatura, da geração 60 do Ceará. 
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Poema - metatexto e fotografia do autor 

Fonte: https://singrandohorizontes.blogspot.pt/2011/01/linhares-filho-poesias-
avulsas.html 
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