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Nesta segunda sessão do Programa Casa Aberta, António 
Fonseca é desafiado, na companhia de Maria João Brilhante, 
a trazer-nos a experiência do ator na sua relação com o texto, 
ou melhor, com as palavras na sua materialidade, mas sobretudo 
no seu poder de representar o mundo e mesmo de criar mundo. 
O ator como criador de mundos através do ato de (se) 
confrontar, apropriar e incorporar palavras será a proposta a 
trabalhar. Cada texto selecionado oferece-nos a situação para 
exercitarmos a leitura em silêncio, explorarmos sentidos através 
da microanálise e descobrirmos o que traz a cada um de nós 
a experiência de enunciar em voz alta as palavras escritas por 
outros. Que mundos se revelam? Que (nos) acontece quando as 
palavras dos autores passam a ser nossas? 

MARIA JOÃO BRILHANTE
Mestre em Literatura Francesa, Doutora em Literatura Francesa 
e Agregada em Literatura Francesa pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa (FLUL). Docente universitária (FLUL, desde 
1979); Diretora da área de Literaturas, Artes e Culturas da FLUL 
(2014-2015). Orientou vários cursos e seminários em instituições 
como Universidade de Colónia, ESTC, Universidade de Trondheim 
(2007), entre outros. Foi coordenadora do Centro de Estudos de 
Teatro; investigadora responsável pelo projeto de edição eletrónica 
de Textos de teatro de Autores portugueses quinhentistas, 
responsável pela base de dados iconográfica de teatro em Portugal. 
Co-responsável pela coordenação do projeto de investigação Texto 
e imagem: perspectivas críticas para investigação em Artes Cénicas. 
Coordenadora da licenciatura em Estudos Artísticos-Artes do 
Espetáculo da FLUL (2004-2007). Co-fundadora do grupo de teatro 
Produções Teatrais (1979-1989). Crítica de teatro (JL e Público, 
revista Sinais de cena). Membro da Associação Portuguesa de Críticos 
de Teatro, desde 1982. Participou em Conferências e comunicações 
em vários países. Coordenação das Exposições “Gil Vicente na 1ª 
Ordem” (Abril-Junho de 2010) e “Da Monarquia à República: o D. 
Maria visto por dentro” (2010-2011, Teatro D. Maria II). Presidente 
do C. de Administração do Teatro Nacional D. Maria II (2008 a 2011). 
Organização do Congresso Internacional Gil Vicente 500 anos depois, 
jornadas História do Teatro e Novas Tecnologias (2005) ambos na 
FLUL, Contact stages na FLUL, Colóquio Internacional Harold Pinter: 
Encontros na FLUL, entre outros. Algumas publicações: “Cultura 
visual e representação imagética do ator: Luisa Todi, um caso ímpar 
em Portugal e na Europa”; Teatro e Economia. Desafios em Tempo 
de crise, Lisboa: BichodoMato/TNDM II, entre outros. Traduziu ainda 
algumas obras como “A disputa” de Marivaux para o Teatro Nacional 
D. Maria II e “Madame de Sade” de Mishima para o Centro Cultural de 
Belém, entre outras.

ANTÓNIO FONSECA
Curso de Filosofia e Curso de Formação de atores do CC Évora. 
Ator desde 1977. Tem participado, a par de trabalhos na televisão e 
cinema, em vários espetáculos de teatro como Watting for Godot, de 
S. Beckett,  Toda a cidade ardia de Marta Dias (texto e encenação); 
Força Humana ( a partir de Os Lusíadas) com José Neves (2016); 
Frei Luís de Sousa, de A. Garrett, enc. Rogério de Carvalho (2016); 
Ricardo III, de W. Shakespeare, enc. Tónan Quito (2015) Cais Oeste, 
de B.-M. Koltès, enc. Ivica Buljan (2014); O Contrabaixo, de P. Suskind, 
enc. António Mercado (2014); O Preço de A. Miller, enc. João Lourenço 
(2013), alguns dos quais lhe valeram nomeação para melhor ator para 
os Globos de Ouro. Em 2008 começou a decorar os Lusíadas cuja 
versão integral apresentou, em 2012 na Capital Europeia da Cultura 
(Guimarães) e posteriormente noutros pontos do país. Em 2016 
lança o audiolivro Os Lusíadas como nunca os ouviu, com a gravação 
integral da obra de Camões. É professor no Curso de Teatro e 
Educação da ESEC, desde 2000, onde já dirigiu vários espetáculos.

O Ator e o Texto
Oficina Municipal de Teatro 
Rua Pedro Nunes, Qta da Nora · 3030-199 Coimbra
239 714 013 · 912 511 302 · info@oteatrao.com

MARIA JOÃO BRILHANTE E ANTÓNIO FONSECA



2

Programa
Sábado 
10h–13h
1. Questões de representação na literatura.
2.   Texto literário e análise do discurso: as vozes que 

surgem nos textos e que fazemos com elas na leitura.
3. Particularidades da leitura do ator.

14h30–18h
Desconstruir para construir a enunciação a partir de 
excertos de Casas Pardas de Maria Velho da Costa, 
Ensaios de Montaigne e de poemas de Mário Dionísio 
de Poesia incompleta.

Domingo 
10h30–13h
Exercícios de leitura pelos participantes.

Informações
Teatrão
Oficina Municipal do Teatro, Coimbra
239 714 013 · 912 511 302
www.oteatrao.com   
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