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Resumo: Este trabalho propõe-se a comentar o estudo da ficção portuguesa contemporânea 

por meio de resenhas publicadas na revista portuguesa Colóquio Letras em sua seção 

"Recensão Crítica" (1971/n. 01 - 2013/n. 183). Foi feito um recorte na pesquisa e será 

abordada apenas a década de 1980 (1980/nº 53- 1989/nº112). Será elaborado um comentário 

abrangente dos seguintes itens: temas dos conteúdos das obras; presença de autores novos 

e/ou consagrados; colaboradores; editoras; lançamentos e reedições; direção; textos-padrões 

do gênero resenha. A partir desses dados será possível identificar o perfil da revista Colóquio 

Letras, um periódico de grande credibilidade não só em Portugal e verificar como se 

comportou a imprensa literária portuguesa um pouco antes e após este período.  

 

Palavras-chave: Colóquio-Letras; Recensão Crítica; Ficção portuguesa contemporânea. 

 

 

Algumas obras de literatura portuguesa contemporânea, como Saraiva e Lopes; Carlos 

Reis (coordenador da publicação de uma coleção pela editora Alfa e outra pela editora Verbo, 

em conjunto com Maria da Natividade Pires), não abrangem a totalidade nem aprofundam o 

estudo crítico dos autores portugueses contemporâneos. O termo contemporâneo nesses livros 

é tomado cronologicamente, a partir da década de 1930 (Geração da Presença- Carlos Reis-

editora Alfa) ou desde o começo do Século XX (Saraiva e Lopes, editora Porto). Para abarcar 

todos esses anos, verificou-se que a abordagem metodológica foi estruturada em décadas ou 

correntes literárias; em área de estudo (ficção), tomando as referidas obras, a metodologia foi 

iniciada por Saraiva e Lopes e continuada pelos referidos críticos. 

O trabalho intitulado imprensa literária: as recensões críticas de literatura 

portuguesa-ficção na revista colóquio letras pretende dar um panorama de autores e obras 

publicadas na década de 80 (1980/nº 53- 1989/nº112) por meio das resenhas, possibilitando ao 

pesquisador entrar em contato com autores e publicações da literatura portuguesa 

contemporânea, motivando-o a ler as referidas obras e a se interessar por algum 

autor/obra/corrente crítica em particular, advindo futuros estudos/pesquisas em nível de pós-
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graduação. Se tal situação não ocorrer, o estudante terá tido contato com textos que lhe 

proporcionarão condições de ter aguçado sua sensibilidade crítica, que lhe será útil em 

qualquer área de trabalho, pois complementará sua formação cultural. Também proporcionará 

ao candidato, condições de leitura e de produção de seu próprio texto acadêmico, na medida 

em que irá elaborar uma monografia acerca da pesquisa. 

A escolha da década 1980-1989 deveu-se a esta refletir a década de afirmação da 

revista Colóquio Letras, em continuidade a década inicial 1971-79. Neste período  houve o 

maior número de revistas publicadas, 06 revistas anuais.  No site da revista, a divisão é por 

décadas: 1971-79; 1980-89; 1990-99; 2000-2010; 2011, 2012, 2013, 2014. 

Partindo dessas considerações, cremos que o presente trabalho se justifica, na medida 

em que proporcionará ao estudante de letras preencher essa lacuna em sua formação de 

literatura portuguesa, por meio de um veículo conceituado na crítica literária de língua 

portuguesa _ a revista portuguesa Colóquio Letras _ , mais especificamente por meio de sua 

seção “Recensão Crítica”, em que são encontradas resenhas de representativas publicações de 

cada década. Também o resultado desse trabalho poderá vir a ser um manual de 

consulta/catálogo, de caráter didático, pois poderá fornecer ao docente da disciplina de 

Literatura Portuguesa uma fonte de consulta rápida e objetiva para suas aulas.  

A revista Colóquio-Letras é publicada na cidade de Lisboa (Portugal), de início 

trimestralmente (1971) pela Fundação Calouste Gulbenkian (www.gulbenkian.pt). Esta pode 

ser definida como uma instituição portuguesa de direito privado e de utilidade pública, cujos 

fins estatutários são: a Educação, a Ciência, a Beneficência e as Artes. Foi criada por 

disposição testamentária de Calouste Sarkis Gulbenkian e seus estatutos foram aprovados em 

1956. Calouste Gulbenkian foi um milionário armênio-judeu, nascido em 1869 e falecido em 

Portugal em 1955. Sua fortuna proveio da concessão de 5% de participação em quatro 

grandes companhias de petróleo, dentre estas a Shell e a Bristish Petroleum. Por sua 

participação na transferência dos ativos da Companhia Iraquiana de Petróleo durante a 

Segunda Guerra Mundial, foi viver em Portugal. Com seu patrimônio pôde satisfazer a paixão 

por obras de arte adquirindo várias delas, possibilitando com isso, a abertura de um museu, 

atual Museu Calouste Gulbenkian. Em agradecimento pela acolhida do novo país, ao morrer, 

legou seus bens aos portugueses na forma de uma fundação, atual Fundação Calouste 
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Gulbenkian.  

Esta Fundação apoia publicações como as revistas Colóquio/Letras, Colóquio/Artes, 

Colóquio/Ciências, Colóquio/Educação; mantém atividades culturais diversas: orquestra, 

bibliotecas, uma companhia de balé e um museu.  

A revista Colóquio-Letras dedica-se, desde 1971, a estudar o fenômeno literário. Para 

isso, parte do princípio de que cada direção à frente do periódico impõe um projeto, uma 

visão de como lidar com a literatura. Dessa maneira, pode ser detectada as diferenças no 

tratamento editorial da revista durante os respectivos gerenciamentos. Pela Colóquio, 

passaram quatro direções: Hernâni Cidade e Jacinto do Prado Coelho (1971-1975, números 1 

a 23); Jacinto do Prado Coelho (1975-1984, n. 24 a 79); David Mourão-Ferreira (1984-1996, 

n. 80-140/141), Joana Varela (1996/ n.142 a maio/2009/ n.171). Como se nota, a causa de 

mudança dos diretores é sempre pelo respectivo falecimento (exceto Joana Varela), por isso, 

durante seus 36 anos de publicação, o periódico não conheceu muitas variações, sendo essa 

uma característica que o aproxima do caráter tradicional do jornalismo. 

No site da revista (http://coloquio.gulbenkian.pt/bib/sirius.exe/lastissue) encontramos 

a informação de que a revista tem nova direção, _ o escritor, Nuno Júdice, _ , desde o número 

172/set. 2009:  

 
Colóquio/Letras retoma a publicação regular a um ritmo quadrimestral [a 

partir do n. 172-set. 2009]. Fiel a um projecto, dirigido inicialmente por 

Hernâni Cidade e Jacinto do Prado Coelho [n.1-1971] a revista reassume 

agora, sob a direcção de Nuno Júdice, um carácter diversificado e atento às 

virtualidades da nova paisagem cultural, tratando temas nem sempre ligados 

à lusofonia.  

 

 

Por meio da seção “Recensão Crítica” verifica-se que os textos de resenha são 

produtos da atividade de linguagem em funcionamento permanente nas formações sociais. 

Essas formações elaboram diferentes espécies de textos que apresentam características 

relativamente estáveis, justificando-se que sejam chamadas de gêneros de texto. Na maioria, a 

noção de gênero está associada à de discurso, (gênero de ou do discurso) à noção de tipo, à de 

textos (tipos textuais ou tipos de textos). 

Há várias classificações para o gênero cuja característica é relatar o discurso do outro. 

Por exemplo, resumo, resenha crítica, recensão, notas bibliográficas. 
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Na tentativa de conceituar o gênero resenha, serão tomadas considerações de alguns 

autores, em nível de Iniciação Científica, como sendo resenha a síntese ou relato de uma obra, 

acrescentando o julgamento de valor desta obra (ver Severino, 2002; Medeiros, 2004; Fiorin; 

Savioli, 1991). 

O conceito de resenha para Fiorin e Savioli (1991, p.426) consiste em “uma relação 

das propriedades de um objeto, enumerar cuidadosamente seus aspectos relevantes, descrever 

as circunstâncias que o envolvem. O objeto resenhado pode ser um acontecimento qualquer 

da realidade (um jogo de futebol, uma comemoração solene, uma feira de livros) ou textos e 

obras culturais (um romance, uma peça de teatro, um filme)”. 

Para Severino (2002) resenha, recensão, revista de livros ou análise bibliográfica “é 

uma síntese ou um comentário dos livros publicados feito em revistas especializadas das 

várias áreas da ciência, das artes e da filosofia. As resenhas que, além de exposição objetiva 

do conteúdo do texto, tecem comentários críticos e interpretativos, discutindo, comparando, 

avaliando, são muito mais úteis que meramente informativas”.  

Finalizando, Machado (2002), pesquisadora do referido assunto, define a resenha 

crítica acadêmica como: “[...] uma ação de linguagem que se materializa em um texto a ser 

publicado em uma revista especializada de uma área [...].” Ela ainda afirma que o resenhista 

deve “considerar que está se posicionando em relação a uma questão potencialmente 

controversa, pois outros leitores podem ou poderão ter uma opinião contrária à sua, devendo, 

portanto, apresentar argumentos convincentes e próprios da esfera acadêmica”. 

Recensões ou para alguns pesquisadores, resenhas críticas acadêmicas são feitas por 

pesquisadores, cientistas, professores que têm um nível de juízo crítico e que comunicam aos 

leitores os aspectos essenciais da obra em questão, situando-as no assunto da melhor maneira 

possível. Ao final da pesquisa, espera-se que o aluno esteja pronto para ensaiar modos 

próprios de escrever esse tipo de texto acadêmico, encontrado ao longo de qualquer curso de 

graduação e pós-graduação. Também o produto final da pesquisa, uma monografia, poderá ser 

considerado apoio didático para docentes e alunos na disciplina de literatura portuguesa. 

O material pesquisado, isto é, o corpus da pesquisa, é composto pela seção “Recensão 

Crítica” das revistas Colóquio Letras das décadas de 1980-1989, totalizando 52 revistas. 

O corpus utilizado se compõe de parte impressa e digital: 1) as resenhas sobre 
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Literatura Portuguesa contemporâneas (vide conceito no início deste projeto) encontradas na 

Revista Colóquio Letras, cuja coleção impressa (completa, desde 1971, n.1) encontra-se no 

acervo da Biblioteca “Acácio José Santa Rosa”, da FCLetras- UNESP/Assis; 2) material do 

site da referida revista http://www.coloquio.gulbenkian.pt. 

Dentro da obra História da literatura portuguesa: as correntes contemporâneas 

(Direção de Maria de Fátima Marinho e Óscar Lopes), encontramos alguns autores que se 

destacaram na década de 80 durante com as publicações de resenhas de suas referidas obras 

na Revista Colóquio Letras, temos como referência a autora Fátima Maldonado, a qual com 

grande expressividade escreveu Cidades Indefesas (1980), Selo Selvagem (1985) e A Urna no 

Deserto (1989). Sua escrita vem apreciar de maneira nova a relação entre a tensão da 

linguagem e a emoção, relacionados ao “lirismo evocativo (ou até nostálgico)”, a um aspecto 

sexual eclodindo na violência entre macho e fêmea. 

 

[...] a obra de Fátima Maldonado espraia-se então, ao longo dos territórios da 

sedução erótica e da sua incomodidade afectiva, dando origem a efeitos de 

perturbação que se propagam aos leitores e os deixam dominados por um 

mal-estar pouco definido. A isso acresce uma posição irônica em face de 

preconceitos sexuais ou sentimentos em que vivemos, aqui encarados à luz 

um dilacerado sofrimento cujo campo se expande, na fase mais recente 

(Caça e Persuasões, 1991), à dimensão física de um corpo supliciado de 

onde se ausentou qualquer esperança de salvação. (AMARAL, 2002, p.433) 

 

Fernando Luís, escritor das obras Conspirador Celeste (1983) e Hotel Pimodan (1987) 

percebe-se claramente a forma como ele trata a questão erótica não deixando de lado a 

inspiração lírica, numa mescla de sentidos, emoções e imagens. Ele cria, em seus textos um 

clima erótico sem que transpareça nitidamente nos versos. Ao falar do seu segundo livro, 

Amaral diz o seguinte: 

[...] Hotel Pimodan (evocação da famosa residência baudelariana), onde se 

entrecruza a frieza de algumas descrições enumerativas com o choque de 

experiências tão radicais como a da morte ou a alteração das fronteiras 

cognoscitivas da mente e do corpo. (AMARAL, 2002, p.433) 

Outros autores se destacam nessa década de 80, entre eles Gil de Carvalho, que busca 

algo que se difunde na natureza para colocar em sua poesia, com as obras Alba (1982) e De 

Fevereiro a Fevereiro (1987), Mário Cláudio, poeta e prosador, escritor de Estâncias (1980) e 

http://coloquio.gulbenkian.pt/
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Terra Sigillata (1982), ambas recenseadas na Revista Colóquio Letras, Miguel Serras Pereira, 

autor que também se volta para questões da natureza, escritor de Inumerações (1980), As 

Diferenças no Corpo (1983) e Todo o Ano (1990), R. Lino (Rosette Lino) com o estilo 

semelhante ao de Serras, criador de Palavras do Imperador Adriano (1984) e Paisagens do 

Além-Tejo (1986), João Camilo dos Santos, autor que foge de muitas retóricas e se sai bem 

alcançando bons resultados, escreveu O T de Tu (1981) obra que também aparece na seção 

recensão crítica da Revista Colóquio Letras, Na Pista, Entre Linhas (1982) e A Mala dos 

Marx Brothers (1988), Paulo Teixeira, possuidor das obras As Imaginações da Verdade 

(1985), Conhecimento do Apocalipse e A Religião Brilhante (1988) e Inventário e Despedida 

(1991), Luís Filipe de Castro Mendes com dimensão textual menos explícita mas tão 

importante quanto fosse, criador de Recados (1983), A Ilha dos Mortos (1991) e Viagem de 

Inverno (1993), Jorge de Sousa Braga criador de De Manhã Vamos Todos Acordar com uma 

Pérola no Cú (1980), A Greve dos Controladores de Voo (1984), Os Pés Luminosos (1987) e 

O Poeta Nu, obra reunida, (1991), Adília Lopes, a qual busca uma escrita irônica que restaura 

estereótipos femininos, é inventora de Um Jogo Bastante Perigoso (1985), O Poeta de 

Pondichéry (1986) e O Decote da Dama de Espadas (1988), o criativo António Cabrita, o 

portador de uma “voz bem modulada” Jorge Fazenda Lourenço, o possuidor de “articuladas 

construções poéticas” Luís F. Adriano Carlos, Carlos Poças Falcão, Laureano Silveira, Jorge 

Aguiar Oliveira, entre outros consagrados autores dessa geração. 

Embora daqui ha alguns anos pareça que esta lista seja demasiadamente longa, temos 

consciência de que o que realmente prevalecerá serão os nomes que mereçam destaque. 

Clara Rocha, ex colaboradora da Revista Colóquio Letras, escreveu resenhas sobre 

várias obras, como por exemplo As Quatro Estações, de David Mourão-Ferreira e Triunfo da 

Morte, de Augusto Abelaira. A autora diz o seguinte em nota de abertura de seu texto Ficção 

dos Anos 80: 

 

Nesta década assiste-se ao regresso à História enquanto matéria ficcional de 

eleição. Salientam-se os nomes de José Saramago e de Lídia Jorge. Há ainda 

a notar a memória traumática da guerra de África (Manuel Alegre, João de 

Melo, José Manuel Mendes) e de mundos concentracionários e demenciais 

como em Lobo Antunes. (ROCHA, 2002, p.463) 
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A ficção de 80 se remete à História vendo-a como matéria ficcional, o que legitima diversas formas 

de subjetividade. Uma dessas formas é a paródia, em que vários autores utilizam em suas 

obras. Linda Hutcheon, por exemplo, em seu livro Uma Teoria da Paródia diz que a paródia 

não tem um propósito necessariamente satírico; para ela a paródia é toda “a repetição com 

distância crítica, que marca a diferença em vez da semelhança” (HUTCHEON, 1989, p.17). 

Em José Saramago, no seu romance Memorial do Convento, ele recupera dados da própria 

História para retratar a sociedade portuguesa. Em O Ano da Morte de Ricardo Reis (1984) é 

recuperado uma ficção de aspectos de Fernando Pessoa, havendo uma espécie de dialogismo 

entre Ricardo Reis e Pessoa. Em Jangada de Pedra, há um toque de fábula que remete a uma 

história do futuro português, em que as personagens tem premonições, sugerindo a 

“integração de Portugal na Comunidade Européia” (ROCHA, 2002, p.465). Ainda acerca da 

História temos, História do Cerco de Lisboa (1989) de José Saramago, O Dia dos Prodígios 

(1980) O Cais das Merendas (1982), Notícia da Cidade Silvestre (1984), A Costa dos 

Murmúrios (1988), obras de Lídia Jorge.  

Como já citado, O Dia dos Prodígios, além de ser uma obra que utiliza a paródia, é 

também uma narrativa do gênero fantástico e O Cais das Merendas segue esse mesmo perfil, 

é “igualmente uma alegoria do ser português [...] funciona como imagem de Portugal à 

procura da sua ligação com o mundo.” (ROCHA, 2002, p.466). Tem-se ainda um romance 

voltado para a memória, o chamado A Costa dos Murmúrios, que fala da colonização 

portuguesa na África. 

A técnica de parodiar está inserida também nos discursos de heróis, em que a violência 

em guerras leva a um disfemismo. Dos autores que seguem essa linha em suas obras 

destacam-se os seguintes como os mais importantes: João de Melo com o romance Autópsia 

de Um Mar de Ruínas (1984), em que o conflito em memória e a vontade de continuar a viver 

se sobressaem, mas a consagração o autor só consegue com Gente Feliz com Lágrimas 

(1988), destacando “a traumática experiência do desenraizamento, nostalgia e desilusão 

amorosa” (ROCHA, 2002, p.468). Um outro autor que possui sua obra baseada na paródia a 

partir da História é Almeida Faria com Lusitânia (1980), em que pode-se observar a alegoria 

da realidade das famílias viventes no Alentejo. Em seguida, também sobressaindo a memória 

de guerra, José Manuel Mendes vem nos brindar com O Despir da Névoa (1984), Antônio 
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Lobo Antunes nos presenteia com As Naus (1988) e O Auto dos Danados (1985) mostrando a 

volta dos habitantes das colônias africanas a Portugal e o tratamento da esquizofrenia geral, 

respectivamente. 

Sobre a autoria masculina destaca-se destaca-se Urbano Tavares Rodrigues denunciando 

a sociedade oprimida e a esperança; José Cardoso Pires em seu romance policial Balada da 

Praia dos Cães (1982); António Alçada Baptista com o livro Os Nós e os Laços (1985); 

Augusto Abelaira com o romance O Bosque Harmonioso (1982); David Mourão-Ferreira em 

Um Amor Feliz (1986); Vergílio Ferreira escritor do diário Conta Corrente (1980); Américo 

Guerreiro de Sousa com a obra Os Cornos de Cronos (1980); Paulo Castilho com a 

negatividade presente no romance Fora de Horas (1989) e Adágio (1989) de Nuno Júdice. 

 A partir deste trabalho, em especial a década de 80, foi possível traçar um perfil da 

revista neste período e notar os autores de obras e autores de resenhas que mais se destacaram. 

São eles os autores de obras: Nuno Júdice, João Miguel Fernandes Jorge, Joaquim Pessoa e 

Agustina Bessa Luis e os autores de resenha são Maria Estela Guedes, Cristina Cordeiro, 

Fernando Guimarães e Isabel Margarida Duarte. 
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