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Apresentação 

«O estudo em concreto das propostas dramatúrgicas portuguesas 
editadas entre 1990 e 2010 foi precedido pela construção de um 
suporte teórico, que ajudasse a enquadrar este conjunto de textos em 
dois âmbitos sobrepostos: o século xx português, em termos históricos 
e culturais e na especificidade dos comportamentos do teatro nesse 
período; as perspectivas de evolução das artes em geral e do teatro em 
particular, ao longo deste mesmo período, colocando-se ênfase nas 
transformações de ordem cultural na viragem para o século xxi.» (da 
“Introdução”).
Alguns dos dramaturgos estudados: Luísa Costa Gomes, Mário 
de Carvalho, Jaime Rocha, Jorge Silva Melo, Carlos Jorge Pessoa, 
Armando Nascimento Rosa, Abel Neves, Jacinto Lucas Pires, 
Pedro Eiras, José Maria Vieira Mendes; e as várias “dramaturgias 
emergentes”.
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Excerto

O estudo aturado das dramaturgias portuguesas na 
segunda metade do século xx, radicadas numa es-
pecificidade dramatúrgica mais atinente às idiossin-
crasias culturais portuguesas, ou influenciadas pelos 
veios epicizante e absurdista internacionais, ou, 
ainda, dissidentes destas conjugações cénicas, em 
prol de pesquisa e inovação dramatúrgicas próprias, 
decerto traz clarificação de perspectiva e enfoques 
produtivos à análise do surgimento, em diversidade 
e quantidade consideráveis, de novas dramaturgias 
portuguesas nos anos noventa do século xx; ajudará 
a contorná-las melhor e a saber de motivações 
mais profundas, submersas nas escritas e, com 

frequência, não detectáveis nos planos de enun-
ciação e encenação, e lançará, da mesma forma, 
alguma luz sobre o que as move e faz projectar.

Fresco bruegeliano 
Dez estudos e um ensaio sobre dramaturgias portuguesas entre 1990 e 2010
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António Conde

Nasceu em Évora, em 1958. Estudou Línguas e Li-
teraturas Modernas (Inglês e Alemão) em Coimbra. 
Foi leitor de Português na Universidade de Heidel-
berg, é professor da Escola Pública desde 1980.
Desde 1985, realizou traduções dramatúrgicas para 
diversos encenadores e grupos teatrais (Cendrev, 
Abruxa Teatro, Teatro das Beiras, Cornucópia, 
Teatro de Almada e editora Cotovia). 

Em 2004, terminou, na Universidade de Évora, a 
tese de mestrado sobre as traduções portuguesas de 
Heiner Müller, estudo que conduziu ao trabalho de 
doutoramento (2013), sobre o surgimento de novas 
escritas dramatúrgicas portuguesas (1990-2010). É 
investigador do CHAIA-Centro de História da Arte 
e Investigação Artística, da Universidade de Évora, 
desde 2007. 


