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Abstract

By observing some contemporary architecture 
it is possible to identify the main characteristics 
that define the contemporary image of the theatres’ 
architecture and places of entertainment and 
representation of collective myths and rituals.

This study aims to recognize those experiences 
that, starting from the representation of human 
affairs and through a relationship of continuity with 
the materials of architecture and urban history, 
have introduced new possible interpretations of the 
contemporary architectural space. In particular, we 
analyze works from the contemporary architects A. 
Rossi (1931-1997), G. Grassi (1935) and A. Siza (1933), that 
discovered in the construction of scenic spaces and/
or spaces of representation of myths and rituals an 
occasion to research about experimental verification 
of methodologies and poetic architecture, even if 
always within a disciplinary open debate. 

The presented works demonstrate how any 
project represents an important opportunity to verify 
the methodological processes for the architecture’s 
construction. Analyzed architectures apparently 
seem different in the programmatic content and 
functional architectures, but they actually have 
the same aim, with a common denominator in 
every project which is the architectural disciplinary 
reference. The spectacle as an opportunity to 
participate in a collective event is the thread that 
binds these three works. 

In any project, different temporal vicissitudes 
and functional reasons built different spaces, 
with different construction techniques and formal 
expressions: this simply is the result of a complex 
process and the expression form of a discipline that 
sees architecture as an artistic practice. Architecture 
is a possible synthesis of urban historical facts and 
the different historical urban functions.

Keywords: Architecture, theatre, history, typology, 
construction.  

Introdução

O espaço do espectáculo, desde o anfiteatro 
inserido num ambiente natural como o grande teatro 

de Epidauro (IV século aC), aos grandes edifícios 
urbanos (O Coliseu em Roma I dC), constituiu uma 
referência tipológica, monumental e colectiva, dos 
fatos arquitectónicos.

Ao teatro, Vitrúvio, no Livro V do tratado de 
arquitectura mais conhecido, dedica uma parte 
específica, demonstrando a importância desta 
tipologia na arquitectura e na construção das cidades 
gregas e romanas. Desde o tempo de Vitrúvio à 
contemporaneidade, as formas de representação dos 
acontecimentos humanos não mudaram muito. Ainda 
hoje, e muitas vezes nos mesmos lugares, continuam 
a ser representados, espectáculos, tragédias e 
comédias escritas ao longo de mais dois mil anos.

A partir da permanência da relação entre a cena, 
enquanto representação do espaço arquitectónico 
e dimensão temporal, o projecto de arquitectura 
encontra um momento de verificação das múltiplas 
formas de habitar de um determinado espaço. O 
espaço cenográfico configura-se, muitas vezes, 
como um campo de experimentação e de teste do 
mesmo modo que os modelos de aproximação aos 
projectos reais e ideais. O Teatro enquanto tipologia 
histórica, como todas as tipologias pertencentes ao 
âmbito disciplinar da arquitectura, torna-se objecto 
de interpretação contemporânea. Este, o Teatro 
enquanto tipologia, oferece portanto, a um contexto 
temporal diferente, a possibilidade de reutilização 
de um processo de construção de um espaço 
historicamente identificável, através dos novos 
meios disponíveis (materiais, técnicas de construção, 
sistemas de luz, som e comunicação à distância).

Através da observação de algumas arquitecturas 
contemporâneas, parece possível identificar os 
principais caracteres que definem a imagem da 
arquitectura do teatro contemporâneo, dos locais de 
entretenimento ou também da representação dos 
rituais e mitos colectivos. O estudo que se apresenta 
é orientado no reconhecimento dessas experiências 
que, a partir da representação dos acontecimentos 
humanos, através de uma relação de continuidade 
com os materiais e arquitectura da história urbana 
introduziram novas interpretações possíveis para 
o espaço arquitectónico. Em particular, analisamos 
algumas obras de arquitectos contemporâneos: 
A. Rossi (1931-1997), G. Grassi (1935) e A. Siza (1933), 
que na construção de áreas cénicas e/ou espaços 
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de representação de mitos e ritos encontram 
algumas oportunidades de investigação para 
verificar experimentalmente as formas possíveis, 
metodologias e poéticas arquitectónicas.

A. Rossi inicia um brilhante percurso e afirma-
se com L’Architettura della Città, um dos textos 
que marcam a teoria da arquitectura nos anos 60. 
Na introdução expõe um processo para investigar 
a cidade através de uma análise complexiva dos 
acontecimentos dos quais deriva a sua própria 
construção (Rossi, 1978, p. 11). A cidade é entendida 
como arquitectura, como uma representação da vida 
de uma comunidade que se manifesta nas formas 
construídas ao longo do tempo.

A estrutura da investigação de A. Rossi reporta 
a uma ideia de cidade, na específica dimensão 
de um determinado lugar, mas, ao mesmo tempo 
evoca, através dos exemplos da história universal, 
as formas de todos os tempos e de todos os lugares.

O teatro, na suas diferentes declinações de 
formas, de escalas e de materiais é configurado 
como uma possível ferramenta científica para 
verificar a arquitectura, como disciplina e momento 
de construção da cidade e do espaço, para o 
desenvolvimento da vida colectiva. 

O debate provocado pelo caso legal decorrente 
da reconstrução de G. Grassi do teatro romano 
de Sagunto - uma intervenção exemplar que não 
permite interpretações ambíguas ou paralelas 
(Cannatà e Fernandes, 1999, p.8) - transporta-nos 
para o problema da continuidade da arquitectura 
aquando da intervenção em preexistências com 
valor patrimonial.

O projecto interpreta o carácter tipológico e 
a história da pré-existência para que esta possa 
continuar a sua função no tempo. A nova arquitectura 
realiza-se com o material preexistente e como 
memória. Uma questão que Grassi já tinha abordado 
em 1971, no projeto de reabilitação do castelo 
de Abbiategrasso, que não chegará a construir. A 
combinação do novo com o velho. Onde o antigo é 
deixado intacto para testemunhar a sua história e 
aquela da cidade. Onde o novo não renúncia a ser 
antes de tudo o próprio, isto é a arquitectura (Grassi, 
1980, p.81).

Vinte anos mais tarde, com o início dos trabalhos 
de reconstrução do Teatro Romano de Sagunto, 

Giorgio Grassi põe em prática os princípios 
disciplinares enunciados em Abbiategrasso. 

Do teatro clássico ao Teatro do Mundo

No teatro antigo, a cena fixa representava o local 
ideal onde todas as tragédias, bem como todas 
as comédias podiam desenrolar-se. Um lugar da 
mente, fora do espaço e do tempo, mas capaz de ser 
identificada com os lugares e os tempos de todas as 
acções dramáticas.

I teatri romani che si sono conservati e le 
ricostruzioni del Rinascimento palladiano ci hanno 
reso familiare quest’immagine della classicità 
come disponibilità impassibile allo scatenarsi 
delle passioni umane: la facciata marmorea d’un 
solenne palazzo con la porta reale al centro e le due 
porte più piccole simmetriche ai lati, che poteva 
essere ogni reggia, ogni piazza di città. Bastava 
che dalla soglia d’una di quelle porte s’affacciasse 
un re, o un indovino, o un messaggero, ed ecco 
che tra le tante azioni potenziali una diventava 
attuale, senza che la continuità con il resto 
dell’esistente e dell’immaginabile fosse spezzata 
(Calvino, 1993, p.139).

Italo Calvino, embora não sendo arquitecto, 
historiador ou crítico de arquitectura, é 
provavelmente um dos autores mais citados pelos 
arquitectos contemporâneos. A dimensão cósmica e 
científica dos seus textos, assim como a interpretação 
fantástica dos acontecimentos humanos aí descritos, 
permitem-nos encontrar momentos comuns para 
o entendimento da multiplicidade com que tudo - 
artifício e vida - se relaciona.

O teatro é uma fachada, por trás da qual tudo 
é possível. Uma fachada, que se refere a uma 
ideia da cidade, a uma imagem da sociedade cuja 
complexidade se relaciona com a interpretação 
histórica dos eventos representados.

A arquitectura, mais do que qualquer outra 
disciplina, através da imagem pública que cada 
projecto propõe, constrói os fragmentos dessa obra 
colectiva a que chamamos cidade. A imagem pública 
concebida para ser vista, mas também para ver. Uma 
imagem que associa às três dimensões da construção 
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volumétrica, a dimensão do tempo, materializando 
deste modo os processos vitais da cidade.

No Teatro, basta alterar a cena para alterar o 
tempo, mantendo o espaço original. Na cidade, 
com um olhar, conseguimos perceber os diferentes 
tempos, variáveis que resultam da alteração das 
condições originais ou da mudança de funções, 
e ler a multiplicidade dos materiais e das acções 
responsáveis pela materialização de um presente 
em movimento.

O espaço público como espaço cénico em que 
todos participam e cada um representa a sua 
própria acção, é o espaço colectivo privilegiado da 
arquitectura. Ao contrário do espaço doméstico, 
em que a dimensão individual e íntima é reservada 
à família, amigos e outras pessoas com quem se 
partilha um quotidiano definido pela posição social 
e económica de cada um. 

Para A.Rossi (...) Anche il ponte di Rialto è un 
passaggio, un mercato, un teatro (Rossi, 1979, p.154).

Figura 1. Composição com o Teatro do Mundo, as portas da 
bienal, a torre de Pesaro e outros edifícios. 
Fonte:http://www.artsblog.it/post/1030/frase-del-giorno-
architettura-e-utopia.

movimento arquitectónico que, constrói uma 
teoria para o projecto contemporâneo assente na 
leitura e interpretação das tipologias dos edifícios 
da cidade histórica.  

O papel especial que a arquitectura tem 
reservado ao teatro, na contemporaneidade é, sem 
dúvida, devedor da excepcional investigação e 
interpretação de Aldo Rossi.

O Teatro do Mundo, concebido em 1979 e construído 
para a Bienal de Arquitectura em 1980, a convite de Paolo 
Portoghesi, é a síntese de uma forma de compreender 
e interpretar a arquitectura contemporânea na sua 
relação com a cidade da história.

O Teatro do Mundo tem como palco a água de 
um mar sem limites e como cenário primordial, a 
cidade de Veneza. Aquilo que devia ser um pequeno 
edifício para eventos efémeros é transformado numa 
imagem sem tempo e sem lugar e ao mesmo tempo 
numa imagem de todos os tempos e de todos os 
lugares. O Teatro do Mundo transporta-nos para uma 
ideia da arquitectura e da cidade como cena fixa dos 
complexos e mutáveis acontecimentos humanos. 
Como no teatro clássico basta mudar um cenário ou 
uma personagem para obter uma cena nova. Basta 
mover um objecto para alterar um contexto e obter 
novas prefigurações de diferentes realidades.

Antes de ser imagem, o Teatro do Mundo é para 
Aldo Rossi, construção. Sem construção, afirma, não 
há arquitectura. Veneza, cidade das cidades que 
Marco Polo no livro de Calvino, sem nunca nomear, 
descreve a Kublai Khan, é uma cidade construída 
sobre a água. A madeira é o material usado para 
as fundações dos edifícios e para a construção 
de barcos. A madeira é também o material de 
construção usado por Rossi para a realização do 
teatro. Um material antigo que lhe oferece solidez 
e mobilidade. A água do mar de Veneza reporta a 
uma relação com o mundo e com todos os cenários 
possíveis que a deslocação de pessoas e coisas 
pode evocar. A água é a meio que permite um 
movimento, e que, ao mesmo tempo estabelece 
um contexto sempre diverso. O Teatro do Mundo 
resume de forma exemplar a investigação sobre a 
cidade análoga que as sobreposições tipológicas e 
as arquitecturas originadas pela memória de todas 
as cidades e de todos os tempos podem produzir. 

Ninguém melhor do que Aldo Rossi teve a 
capacidade de dar vida nova às formas históricas 
e clássicas da tipologia do teatro. L’architettura 
della città, marca a afirmação da Tendenza como 
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Figura 2. Veneza. O Teatro do Mundo, o Redentor e a ponta 
da Alfandega. 
Fonte: http://www.artsblog.it/post/1030/frase-del-giorno-
architettura-e-utopia. 

assinalam a presença de um passado em que 
estes edifícios condensavam a vida cultural das 
cidades. As intervenções, em geral, sobre os restos 
destes edifícios foram quase sempre orientadas 
para a camuflagem das ruínas sem questionar a 
possibilidade de um projecto capaz de estabelecer as 
distâncias temporais e ao mesmo tempo a introdução 
de espaços arquitectónicos contemporâneos.

Giorgio Grassi como já se referiu atrás, põe 
em prática uma metodologia de intervenção já 
amplamente teorizada no projecto de reabilitação 
do castelo de Abbiategrasso de 1971.

Una interpretazione di una volontà collettiva 
non solo per mostrare una scelta profondamente 
realistica di utilizzazione di un monumento, ma anche 
perchè, nell’identificare il monumento storico (...) con 
l’edifico pubblico per eccellenza, essa ripropone una 
continuità civile dell’architettura della citta (Grassi, 
1980, p.79).

Figura 3. Sagunto. O teatro romano reconstruido. 
Fonte:autor

O teatro poderá ser, portanto, uma máquina de 
um laboratório científico para experimentar em 
diferentes contextos. Um mecanismo necessário 
para ultrapassar as dificuldades das especificidades 
do lugar.

Acerca de um trabalho desenvolvido alguns anos 
antes daquele de Veneza, A. Rossi escreve:

(…) ho progettato il teatrino scientifico come 
luogo della pura rappresentazione: un palco, delle 
scene prospettiche, degli oggetti scenografici. 
Questo teatro era indifferente alla sala, non creava 
uno spazio teatrale, come i teatrini dell’infanzia 
che si ponevano in una sala qualsiasi e dove 
architettonicamente si trattava di una sezione 
di un possibile edificio. Così le case, i palazzi, le 
chiese rimaste dimezzate dai bombardamenti aerei 
del dopoguerra nelle città  d’Europa mostravano 
la vita pubblica o privata come uno spettacolo 
(ROSSI, 1979, p.154).

Um texto que expressa definitivamente a 
necessidade de representação da vida pública e 
privada, como o momento central da construção do 
espaço arquitectónico.

O projeto do teatro romano de Sagunto, memória 
do passado e restauro das funções.

As ruínas dos teatros espalhados nos territórios 
de influência da civilização greco-romana 

O tema da continuidade da arquitectura como 
uma representação da vida e da memória colectiva 
está de volta num projecto que se revelará de 
extrema importância para um debate sobre a 
interpretação do passado e sobre a participação dos 
cidadãos na construção da cidade contemporânea. 
Completare o ricostruire (...) è teoricamente l’unica 
risposta possibile, capace di far giustizia di tutti i 
luoghi comuni legati a questo tema; ed anche, sul 
piano pratico, l’unica via che ci viene indicata dalla 
storia dell’architettura delle nostre città (Grassi, 
1980, p.83).
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O projecto do teatro torna-se uma oportunidade 
para afirmar uma ideia de arquitectura. Para Grassi, 
na definição do projecto, a avaliação das diferentes 
partes que compõem a unidade tipológica do 
edifício na sua dimensão utilitária e no seu 
reconhecimento como memória colectiva, são 
etapas primordiais.

O levantamento do estado anterior ao projecto, 
o reconhecimento de intervenções que de alguma 
forma foram permitindo a manutenção das 
ruínas, a avaliação das diferentes qualidades das 
intervenções que se foram sobrepondo ao original, 
a comparação de documentos e tipologias similares 
ao edifício objecto de estudo, produzem um corpo 
teórico que juntamente com os magníficos desenhos 
de projecto, constituem uma exemplar referência 
para a construção do teatro como um monumento 
da história e como arquitectura do presente. 

A representação litúrgica na arquitectura da igreja 
de S. Maria em Marco de Canaveses

A complexidade da representação do percurso 
da vida e da dimensão do espírito do homem é, 
sem dúvida, constituída por edifícios religiosos 
que em relação à celebração de diferentes ritos 
realizam arquitecturas de grande importância para 
o espaço urbano.

O templo, a igreja e os lugares do espírito em 
geral, são os lugares onde o carácter simbólico tem 
precedência sobre fins utilitários. O tempo pelo qual 
medimos a duração da arquitectura que constrói 
o espaço não é comparável com  os edifícios civis 
destinados à satisfação das funções domésticas.  

O intervalo de tempo de vida humana não pode 
portanto, estabelecer-se como uma referência para 
a construção dos espaços destinados ao espírito.

Uma das lições mais interessantes e completas 
do espaço religioso contemporâneo como um 
lugar de representação ritual é proporcionada 
pela arquitectura da igreja de Santa Maria em 
Marco Canaveses (1990-1997) de Álvaro Siza. 
Uma obra distante dos grandes centros urbanos 
metropolitanos, de tamanho modesto, mas 
de grande significado pela forma com que um 
arquitecto, a partir das ferramentas disciplinar de 

compreensão da história, da interpretação do lugar, 
da representação de uma visão colectiva e através 
das técnicas de modulação da luz, soube realizar 
um espaço de todos os tempos e para todas as 
diferentes fases da repetição de um ritual milenar. 

Figura 4. Igreja de Santa Maria Marco de Canaveses. 
Interior: Vista do Altar com a presença de elementos para 
a representação do rito da crucificação. Fonte: autor.

Uma grande sala para reunião dos fiéis, onde o 
tamanho da porta de entrada está relacionado com 
a experiência de outra igreja distante no espaço e 
no tempo. Uma janela para a paisagem externa, que 
rompe a ideia de espaço abstracto e configura um 
lugar do divino ao mesmo nível dos participantes 
na celebração. O som da água que cai lenta da pia 
baptismal e a evocação de uma figura humana, 
produzida pelo engaste dos dois elementos – vertical 
e horizontal - de madeira da Cruz, constituem os 
materiais mais antigos utilizados na construção e 
decoração de espaços que, como no teatro, realizam 
continuamente as histórias mais populares e 
memorizadas pela comunidade cristã.
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Figura 5. Igreja de Santa Maria Marco de Canaveses. 
Interior: em primeiro plano a pia baptismal com a queda 
da água. Fonte: autor.

objectivo. A referência disciplinar da arquitectura 
é um denominador comum. O espectáculo como 
participação num evento colectivo é a linha que 
liga as três obras. Os eventos temporais, a razão 
funcional que constrói os diferentes espaços, as 
técnicas de construção e as expressões formais como 
resultado de um processo complexo, fazem parte de 
uma estrutura disciplinar que vê na arquitectura 
uma prática capaz de sintetizar a continuidade dos 
acontecimentos que constroem a cidade nas suas 
diferentes funções. 

O modelo à escala natural é utilizado como a 
ferramenta de projecto. Protótipo que verificam 
todas as possíveis implicações no confronto com 
os lugares, com a história, com o tempo e com as 
tipologias usadas como referência na definição das 
arquitecturas e paisagens contemporâneas.

No primeiro caso, a condição “efémera” do 
Teatro do Mundo, permitiu, no breve tempo da 
sua construção e do seu uso, ser testado em 
vários contextos, participando, em cada uma 
das circunstâncias, na história e na paisagem 
arquitectónica dos lugares em que era colocado, 
transformando mesmo que por breve momento a 
imagem urbana e sua paisagem cultural.

No segundo caso, a controvérsia levantada 
pelo projecto da reabilitação do teatro romano 
de Sagunto, como um projecto de arquitectura 
contemporânea, testou todo o corpo teórico 
sobre a questão do restauro de monumentos e da 
necessidade de memória.

Um projecto que não cristaliza a ruína do teatro, 
mas restitui uma nova vida, transportando uma 
função milenar para o interior do processo de 
regeneração urbana e da sua arquitectura.

No último caso, a igreja de Santa Maria, em 
Marco de Canaveses, ainda que mantendo-se no 
âmbito de uma tipologia clássica de igreja de uma 
só nave com geometria rectangular, reporta-nos 
ao projecto do teatro total de Walter Gropius de 
1927 (...) concepito per soddisfare, nel miglior modo 
possibile, le esigenze di un palcoscenico per un teatro 
di «azione», (...) aperto, non separato dal pubblico 
(Frampton, 1993, p.156). A ideia de comunhão é 
entendida como a participação ativa na repetição 
de cenas que compõem o caminho que, da vida 
terrena e da materialidade dos corpos, transmigra 

Conclusão

Os trabalhos apresentados neste estudo 
demonstram a importância das várias 
oportunidades do projecto para a verificação dos 
processos metodológicos utilizados na construção 
de arquitectura. Aparentemente distantes nos 
seus conteúdos programáticos e funcionais, as 
arquitecturas analisadas perseguem o mesmo 
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para a dimensão espiritual da eternidade. A fonte 
baptismal com a água que purifica e os vários 
momentos da administração dos sacramentos fazem 
parte de um espaço desenhado pela geometria da 
construção e pela atmosfera etérea das variações 
de luz.
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