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A investigação e divulgação sobre a presença da cultura 

clássica no mundo contemporâneo tem sido um importante aspecto do 

trabalho dos docentes e investigadores, quer do Instituto de Estudos 

Clássicos da Faculdade de Letras em Coimbra quer do Centro de 

Estudos Clássicos e Humanísticos. 

Assim, em forma de contributos individuais, que têm vindo a 

ser publicados no Boletim de Estudos Clássicos e na revista 

Humanitas ou em forma de projectos colectivos, como a que 

constituiu o I Congresso APEC de 1998 Raízes Greco-Latinas da 

Cultura Portuguesa, com actas publicadas sob a coordenação do 

docente de Coimbra Francisco de Oliveira; ou Congresso Som e 

Imagem no Ensino dos Estudos Clássicos, em 2001, a cargo do 

Instituto de Estudos Clássicos, com a produção e divulgação on-line 

de um Catálogo de Filmes e obras Musicais de Tema Clássico, 

organizado pelos docentes da Universidade Católica de Viseu Ana da 

Piedade Elias Pinheiro e Luís Fernandes e pela docente de Coimbra 

Luísa da Nazaré Ferreira; ou ainda através do projecto de investigação 

sobre Representações de Teatro Clássico no Portugal 

Contemporâneo, dinamizado no âmbito do Centro de Estudos 

Clássicos e Humanísticos pela docente de Coimbra Maria de Fátima 

Silva, com resultados já publicados em dois volumes, tem-se afirmado 

continuamente o legado da cultura clássica como elemento de 

percepção do mundo actual. 

Surge pois, perfeitamente concertada com este movimento de 

investigação, a publicação da obra Fluir Perene. A Cultura Clássica 
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em Escritores Portugueses Contemporâneos, cuja sessão pública de 

apresentação decorreu na Feira do Livro de Coimbra no dia 6 de 

Maio. 

Importa conhecer as circunstâncias que estão na origem da 

produção deste volume, que, ao contrário das iniciativas anteriormente 

apontadas, não nasceu numa só data precisa. De facto, entre os anos 

de 1997 e 2001, o então Director do Instituto de Estudos Clássicos, o 

Doutor José Ribeiro Ferreira, promoveu “encontros com Escritores” 

como actividade do Grupo de Estudos Clássicos, dirigida em primeiro 

lugar aos alunos de História da Cultura Clássica da Faculdade de 

Letras de Coimbra. Em sessões que ultrapassaram a dezena, contou-se 

com a presença de escritores que aceitaram que a sua obra fosse, 

nessas sessões, analisada sob o escopo da presença da cultura clássica 

como elemento estruturador da mesma. 

Esta análise foi desenvolvida por docentes e investigadores das 

mais diversas áreas dos estudos literários, clássicos e não clássicos, 

provenientes de pelo menos cinco universidades nacionais 

(Universidade Clássica de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 

Universidade Católica de Braga, Universidade do Porto, Universidade 

de Coimbra) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seguiu-se 

quase sempre um período de leitura de excertos escolhidos da obra 

pelo próprio autor, e um momento de diálogo com os presentes, 

jovens estudantes sobretudo, mas também com o público mais 

alargado que frequentou estas sessões, amplamente divulgadas fora da 

comunidade universitária. 

O projecto da publicação dos textos divulgados nestas sessões 

surgiu mais tarde, e impôs-se como uma evidência, pela qualidade e 

interesse que estas sessões suscitaram mas também pelo novidade das 
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mesmas, não só no modo como decorreram mas também por terem, 

em alguns casos, inaugurado a pesquisa da temática clássica em 

autores e obras bastante recentes. Terminado o ciclo destas sessões, 

verificou-se pois que seria uma perda não divulgar o testemunho do 

mesmo a um público mais alargado. 

Seguiu-se, então, uma fase de trabalho compensador, que 

implicou contactar novamente os investigadores para que fornecessem 

os textos de apresentação dos escritores, que na sua maior parte não 

previram o objectivo da publicação, pedir aos escritores o acesso aos 

excertos que haviam sido lidos nas sessões, o corpus que afinal estava 

na origem dos estudos aqui reunidos. Coube depois identificar e 

normalizar as edições das obras literárias de que se dá testemunho. Na 

maior parte dos casos foi este o procedimento adoptado, e os que 

escaparam a este alinhamento são apontados no prefácio da autoria de 

José Ribeiro Ferreira. 

A obra aqui divulgada compõe-se, pois, de dois blocos 

separados mas dependentes entre si: na primeira parte (pp. 9-229) 

estão reunidos os estudos dos treze investigadores da presença da 

cultura clássica na literatura portuguesa contemporânea; numa 

segunda parte temos uma Antologia de Textos (pp. 231-376) 

seleccionados com base no critério de ilustrarem o legado clássico 

como um motivo fulcral da literatura portuguesa dos nossos dias. É 

sempre localizada, nas suas edições mais acessíveis, a versão integral 

dos excertos dos textos literários de que aqui se dá testemunho, na 

perspectiva de que esta selecção pudesse constituir uma porta de 

entrada à obra dos autores portugueses contemporâneos. 

Afinal, e o mais importante, quem são estes escritores? Como 

utilizadores da fonte inesgotável do universo de sentidos de tema 
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clássico temos aqui reunidos autores das mais diversas sensibilidades 

literárias e cultores de todo o espectro de géneros literários: José 

Augusto Seabra, Manuel Alegre, o romancista João Aguiar, a 

dramaturga Hélia Correia, Fernando Guimarães, Nuno Júdice, 

Eugénio de Andrade, Vasco Graça Moura, Pedro Tamen, os 

prosadores Mário de Carvalho e Fernando Campos, José Blanc de 

Portugal, Paulo Texeira, Fiama Hasse Pais Brandão e Hélder Macedo. 

A diversidade, na amplitude, nos valores e na interpretação do mesmo 

manancial clássico presentes nestes autores torna patente, só por si, a 

importância do legado clássico como elemento fundamental do 

processo criativo da literatura contemporânea, mesmo que tal não se 

afirme explicitamente ou que figure subtilmente na estrutura profunda 

das obras. 

Identificaram e interpretaram estes sentidos alinhados com o 

universo cultural clássico os docentes e investigadores Fernando Pinto 

do Amaral, José Carlos Seabra Pereira, Maria Helena da Rocha 

Pereira, Ana Paula Arnaut, Luísa da Nazaré Ferreira, José Ribeiro 

Ferreira, Mário Garcia, Isabel Pires de Lima, Fernando Guimarães, 

Osvaldo Manuel Silvestre, Walter de Medeiros, Maria João Borges e 

Teresa Cristina Cerdeira da Silva. 

A obra que aqui se apresenta reveste múltiplos interesses. Em 

primeiro lugar, celebra momentos de encontro e de tertúlia que 

ultrapassaram a específica dimensão da hermenêutica literária, 

permitindo e envolvendo os escritores, os jovens alunos, a 

comunidade universitária em geral e um público anónimo muito 

interessado no diálogo sobre as obras em causa. De algum modo 

constitui também o culminar de um projecto, cujo principal mentor foi 

o então director do Instituto de Estudos Clássicos, José Ribeiro 
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Ferreira, que permitiu celebrar frutuosamente a presença do estudos 

clássicos na cultura portuguesa e o fez de uma forma especialmente 

convincente e prazenteira. 

Não menos importante surge o facto de esta obra se integrar no 

movimento de investigação sobre os temas clássicos na cultura 

contemporânea, que caracteriza as equipas de docentes e 

investigadores dos estudos clássicos na Faculdade de Letras de 

Coimbra; e o facto de fornecer uma porta aberta de acesso aos autores 

aqui apresentados, sugerindo ângulos de análise fundamentados, da 

responsabilidade dos investigadores editados, mas sem a pretensão de 

esgotar as leituras sobre as obras literárias e os autores sugeridos. 

Numa dimensão mais específica, saliente-se também o valor de 

reunião de um corpus literário que se pode revelar pedagógico e útil 

na exploração de determinados motivos pelos professores de 

Português e de Latim, sobretudo no incentivar da leitura como fonte 

de enriquecimento cultural, intelectual e estético. Dizia o poeta 

“...Sinta quem lê!”. Mas como responder a este desafio se não 

abrirmos a porta aos símbolos de que é feita a chave para qualquer 

leitura? Possa pois esta obra ensinar e deleitar os seus leitores, 

contribuindo para a valorização da literatura como veículo de 

enriquecimento humano, restaurando o preceito clássico de não 

dissociar a poesia da educação. 

PAULA BARATA DIAS 

 


