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Paulo providência
Vamos começar a sessão de debate. O nosso objectivo não é propriamente
tirar daqui conclusões, definir um programa conjunto de actuação ou
definir objectivamente o que são as intersecções entre a arquitectura e
antropologia, mas antes questionar as formas como ambas as disciplinas
se têm apropriado dos discursos uma da outra. Isso ficou mais ou menos
evidente nas comunicações. Claro que qualquer uma destas comunicações
levanta um conjunto de questões ou problemas, e com a sessão de hoje
ficou mais claro como é que aquilo que tem sido o programa de trabalho
de alguns arquitectos como o Graça Dias, ou outros, ou seja como é que
os processo de incorporação e alargamento da arquitectura popular podem
também redefinir o campo da arquitectura, os interesses da arquitectura.
De qualquer forma tomaria uma espécie de comentário à margem feito
pelo Luís Quintais, que levantava a questão da norma e da normativa. Sei
que é um pouco lateral, embora se cruze com o tema, e cruza-se porque
aparentemente aquilo que é próprio do antropológico ou da antropologia é
fazer a etnografia, ou registo sistemático e cuidadoso de uma determinada
realidade, enquanto aquilo que seria próprio da arquitectura seria produzir a
normativa, e portanto produzir um conjunto de regras, e com esse conjunto
de regras condicionar a vida e a utilização. Posta assim é uma questão
curiosa. No entanto aquilo que me parece pessoalmente é que o que é
próprio da arquitectura não é formular a regra, ou a norma, ou a normativa,
seja ela produzir arquitectura erudita como arquitectura popular, mas é mais
transgredir a regra, ou transgredir a norma, que num momento poderá ser
incorporar a arquitectura popular; também isso pode ser transgressor. Assim
aquilo que será próprio da arquitectura, provavelmente, é esse processo
Joelho #02
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SaNDRA Xavier
Eu só quero acrescentar uma pergunta, nesta sequência; o Inquérito à
Arquitectura Popular não é normativo, no sentido em que questiona o
modelo moderno e se procura adaptar ao lugar. A minha questão é se as
imagens que estão subjacente ao inquérito são ou não normativas. Para
mim, esta é a questão mais relevante.

e

próprio de transgressão e não tanto de afirmação normativa, que no entanto
implica um reconhecimento da normatividade para a transgredir. Podemos
pensar que ao tentar definir aquilo que é popular ou aquilo que é erudito,
como faz a etnografia, podemos estar a cair num processo de fixação
daquilo que seria próprio de cada uma das vertentes. É evidente que a
arquitectura ao definir-se como arquitectura, como proposta de intervenção
ou projecto, socorre-se de tudo o que são imagens ou coisas, mas socorrese não no sentido de formular leis permanentes e absolutas, ou modelos
de interpretação absolutos sobre a realidade, mas pelo contrário socorrese de uma forma poética dessas imagens ou coisas. Aquilo que é próprio
da arquitectura é precisamente fazer essas reinterpretações da realidade,
e fazer coisas que sejam habitáveis pelo homem contemporâneo. Talvez
este seja um dos objectivos da arquitectura. A definição de um programa
de actuação, em que se definem claramente estratégias ou métodos, corre
o risco de se tomar como uma interpretação absoluta sobre a realidade e
portanto acabar num processo de domínio e redução da complexidade dessa
realidade. Outro ponto, decorrente da intervenção do Sergio Fernandez e
que gostaria de sublinhar e que é comum à intervenção do James Holston,
tem a ver com a interpretação do Inquérito: poderíamos ser levados a pensar
que a coincidência temporal entre o levantamento, edição e publicação
do Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal e a crítica do Team Ten
ao Movimento Moderno, essa coincidência temporal poderia levar-nos a
pensar que o Inquérito faz parte dessa crítica. Uma crítica ao formalismo
do movimento moderno naquele momento. Por exemplo, na introdução ao
levantamento da zona 2, em que participa Arnaldo Araújo (como é referido
no trabalho de João Leal), refere-se explicitamente o estudo do habitat tal
como proposto no X CIAM. Um dos aspectos que me parece curioso na
apresentação do Sergio Fernandez foi o facto de se considerar o oposto
disso: um dos objectivos do Inquérito seria precisamente demonstrar a
modernidade da arquitectura popular. Este ponto é interessante, porque
de uma coisa para a outra vão duas formas completamente distintas de
interpretar o papel do Inquérito. Ou seja, considerar que o Inquérito é uma
contestação à arquitectura do movimento moderno alinhando com o Team
Ten, ou pelo contrário é uma afirmação de uma modernidade implícita à
arquitectura popular. Neste sentido também se levanta a questão de que
até que ponto os objectivos do Team Ten, ou a forma como Van Eyck se
socorre da arquitectura dos Dogon, configuram uma nova aproximação à
arquitectura, com outras preocupações, e de que forma essa arquitectura é
ou não moderna.
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João Leal
Sim, eu acho que a questão da Sandra se liga com a questão que colocaste
(PP); o meu ponto de vista, como disse, é um ponto de vista de alguém
que está a trabalhar a história das ideias, que não é indiferente às formas.
Mas que privilegia o registo escrito, isto é, a maneira como os arquitectos
justificaram aquilo que faziam, e a maneira como no seu tempo outros
arquitectos comentaram aquilo que eles faziam. Depois integro isso com as
imagens. Talvez aqui esteja a diferença entre alguém que vem da história
e da antropologia, no sentido da história das ideias antropológicas. É
evidente que há uma parte que passa pelas formas, mas eu acho que não
tenho veleidades de fazer história da arquitectura. A minha preocupação
é fazer história das ideias, sendo que muitas dessas ideias, antes de mais,
são cristalizadas num registo escrito, e depois estão cristalizadas noutros
meios: no caso do Inquérito, na selecção das fotografias, e obviamente
também estão cristalizadas em projecto. Devemos levar a sério os autores do
Inquérito. Há um grande animador do inquérito que é o Keil do Amaral,
mas o Inquérito não seria o mesmo sem o Távora. E portanto ambos desde
o princípio estabelecem muito claramente que o inquérito se fez contra a
casa portuguesa. Nesse sentido claramente a ideia era dizer “o popular é
moderno”. Isso é muito claro nos depoimentos, nos escritos, nos critérios
interpretativos, nos critérios de escolha. Só que simultaneamente ocorria
na arquitectura europeia, de final dos anos 50 e inícios dos anos 60, o
Regionalismo Crítico. E portanto, aí, o Inquérito vai servir de justificação
para algumas propostas de Regionalismo Crítico. Por exemplo quando se lê
as recensões que na altura foram feitas da casa de Ofir do Távora, ou o que o
próprio disse sobre isso, o Inquérito surge sempre como justificativo. Outra
questão é o que é que é nacional, como resultado do Inquérito, e o que é
que é internacional. Provavelmente as coisas misturam-se. Há um projecto
do arquitecto Tainha, a pousada de S. Bárbara, que no fundo sempre foi
um ponto de discórdia; será influência do Inquérito ou será influência das
revistas italianas? Se calhar podemos manter essa discórdia assim. Se calhar
é as duas coisas, quer dizer, juntou-se o impulso do Inquérito e essa espécie
de reabilitação do popular como moderno, mas também na crítica ao
international style, às formas mais puras do modernismo, numa elaboração
de regionalismo crítico. O problema que para mim se coloca, deste meu
ponto de vista, é saber se eu não posso ter uma ajuda dos arquitectos no
sentido de saber o que é que nestes edifícios há de efectivamente popular,
para além do que os próprios autores disseram que era popular. Ainda
no outro dia estava o arq. Rui Ramos na Universidade Nova a fazer uma
conferência para o mestrado, e agarrou na Casa de Ofir e chamou a atenção
para a presença da madeira, para a forma da chaminé, mas depois a tipologia
toda da casa é bastante moderna, na organização funcional do espaço.
Portanto o que é que temos aqui? Pergunto eu, a arquitectura popular está
aqui nas citações? Ou há qualquer coisa nas formas, que as prendem ao solo,
que tem também a ver com o espírito da arquitectura popular? Claramente
o Inquérito serve de retórica para um determinado sistema de arquitectura.
Mas para além disso, qual é o diálogo efectivo que há com o popular,
Joelho #02
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Sergio Fernandez
O Inquérito surge em Portugal fundamentalmente na procura de
uma legitimação de uma arquitectura moderna, e é com essa intenção
que é realizado. O Inquérito não é minimamente inocente. Há uma
intencionalidade em justificar o moderno contra uma arquitectura que
o regime apadrinhava. Aliás é uma reacção que não é só em Portugal, já
tinha sido precedida por um inquérito em Itália, pelo menos. E é uma
reacção não tanto ao movimento moderno mas, no que nos diz respeito
e suponho que nos outros países também, à adopção de uma série de
receitas formais que advinham do movimento moderno e que não tinham
ligação com a realidade dos países, como era o nosso caso. O vocabulário
que se adoptou no movimento moderno era um vocabulário adoptado
“de qualquer modo”, e sem correspondência com a realidade local. O
Inquérito é lançado pelo Keil do Amaral e as figuras principais serão o
Keil do Amaral, o Távora e o Teotónio. Não procurava um novo léxico
formal. O que o Inquérito procurava era uma razão profunda do espaço da
arquitectura. Mas era tendencioso e de facto escolheu aquilo que convinha
para justificar o espaço ou a modernidade, ou uma interpretação moderna
desse espaço. Evidentemente que como consequência houve uma certa
mitificação, com outra perspectiva, do significado do primitivismo, do
campo. Tudo isso foi muito mitificado, e nós fomos todos para o campo à
procura dessa autenticidade sem sabermos muito bem como é que se define.
Imediatamente a seguir, a linguagem que foi usada na arquitectura, quer
dizer o uso da madeira, o reforço formal das chaminés, e outros aspectos,
aparecem por exemplo na Casa de Ofir. Essa casa é um paradigma para
nós, uma espécie de obra fundamental da arquitectura contemporânea
portuguesa. A Casa de Ofir tem esses elementos de linguagem, assim
como tem também betão descofrado aparente pela primeira vez (o que era
uma coisa desprestigiada e não havia sequer experiência disso), e tem uma
organização espacial que corresponde a uma casa do movimento moderno,
com zonas funcionais perfeitamente definidas. Independentemente de se
utilizar algumas gramática de materiais, que entrou nos nosso hábitos e
que não existia, como ocorre na casa Alves Costa do Siza feita em 1964,
e até a casa de chá da Boa Nova. A utilização das madeiras, os vidros que
podem tornar a ser pequenos e não são só vidros grandes como se fazia
no movimento moderno. Para mim, o fundamental que nós tirámos do

D

como um conjunto de formas, soluções, com os materiais, como é que se
mistura o moderno Regionalista Crítico e o popular nessas soluções? Aqui
o antropólogo tem de ceder o espaço aos arquitectos, porque os arquitectos
é que têm esse saber de trabalhar com as formas, de analisar os edifícios,
que nós podemos gostar de ter (e no caso de James seguramente que há),
mas não é próprio da nossa formação. E portanto temos que pedir a ajuda
aos arquitectos. O tal neo-vernacular dos arquitectos eruditos, eu acho um
bocado diferente do Regionalismo Crítico. Em que é que é diferente? Não
sei, respondo com outra interrogação.
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Inquérito foi uma certa noção de escala, de domínio de escala, de domínio
da coisa construída, que evidentemente tem uma base muito sólido
naquilo que nós chamávamos arquitectura popular. Porque de facto era a
arquitectura que emanava, não digo espontaneamente, mas naturalmente.
Embora esse naturalmente tivesse muitos séculos atrás de experiência e
conhecimento. Eu creio que foi no domínio da escala da arquitectura que
nós aprendemos mais com o Inquérito. E depois outras coisas sucederam,
imediatamente posteriores ao Inquérito e à nossa formação, que privilegiava
as imagens da obra de Corbusier. Deu-se uma cópia ou inspiração directa
no Alvar Aalto, que era uma espécie de símbolo do arquitecto moderno
que interpretava esses valores da autenticidade, da proximidade, com uma
raiz no local, nesse caso na Finlândia. De facto fizemos todos vários “Alvar
Aaltos”. Mas não foi um movimento que foi só nosso. Tive a oportunidade
de assistir ao último CIAM. Participar não direi. E lembro-me muitíssimo
bem da entrada de Aldo van Eyck nessa reuniões do CIAM. Ele não foi
nos primeiros dias e veio com os Dogon, pondo em causa uma série de
estereótipos que já estavam catalogados. Não era pôr em causa, mas levantar
outras hipóteses de trabalho. Eu diria que teria sido uma revolução se o
próprio CIAM não estivesse já moribundo nos seus postulados, e se não
estivesse já um pouco à espera de alguém que levantasse o problema da sua
continuidade. Assim a crítica ao Movimento Moderno foi uma coisa um
pouco mais generalizada do que aqui só em Portugal, mas aqui nós sofremos
as consequências do inquérito.
Georges Teyssot
I hate so much Critical Regionalism that I propose that we invent a new
category, which is Digital Regionalism. Critical Regionalism is a refoundation. Because something didn’t work (that’s the reason why there’s a
new approach to modern architecture through the Dogon inquiry made by
Aldo van Eyck) or has enormous limits. It was trying to re-write the script.
I think it was still modernism, it was a re-writing of modernism. I want to
refer to a text of Colin Rowe written in 1972, the introduction to the New
York Five catalogue and exhibition held in New York in 1972. Colin Rowe
has been very important to re-write the pedagogies of modernism. All the
articles about the transparencies in the fifties, beaux-arts planning in the
sixties published in Perspecta, and there was all the stuff of debating the
school of Austin, starting in 1956 or 1958. I’m referring to the famous Texas
Rangers School, and there we find interesting people like John Heijduk.
Later on John Heijduk went to the Cooper Union School, and he created
this fantastic american school which is the Cooper School. Well, when van
Eyck in Europe was re-writing modern architecture on a new basis, which
could have been an ethnographic re-foundation, Colin Rowe instead
was re-writing architecture on a different basis, based on an analysis of
Palladio. Rowe was a pupil of Wittkower, the discoverer of mathematics
in Palladio and in Le Corbusier, that he compared. I know some of you
know already, but for those who don’t know I’m just showing who he is and
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how important he was, and in 1972 he says “someone has written a book
which has the title Meaning in Architecture”. Of course he was referring to
the book I mentioned today, edited by Charles Jencks and George Beard,
with articles by Rickwert, Van Eyck, etc., and then he would say: “can we
built meaning, is it possible to built meaning?” Which is an interesting
question. We can still ask ourselves today, “can we build meaning?” Of
course yes, but there are many ways. One of the many ways was called the
Bob Venturi way. Go back to the vernacular, the popular, and try to read a
new grid, and says that this grid is important, and Learning from Las Vegas
that’s one possibility. And there’s a possibility you told me in Portugal,
it was very interesting to learn, there are many countries who tried that.
In Switzerland from 1935 to 1946, they tried that too. All the modernist
architects in the world were studying vernacular architecture in Switzerland.
There were all the people we love, like Giedion, Meyer, Paul Artaria.
They were all studying vernacular architecture in that period. So in the
mean they are looking also for a kind of re-foundation. The thesis of the
Athens Charter, were insufficient. So everybody was looking for to rebuild
modernism on something stronger, on some tradition. Either it was the
classical tradition, with Colin Rowe, Palladio, either it was the re-reading of
Le Corbusier, or either it was an analysis of the vernacular and the so called
popular architecture. After is Ventury that already in 1965 writes an article
in Perspecta, the title of which is “For a pop architecture”. So I understand
all this. I would also add a fantastic analysis of Ed Ruscha about parking
plots and gasoline stations (Twenty Six Gasoline Stations, 1962). You know
the Californian landscape is that. So that’s another type of rewriting. I
think of all these examples are moments of re-foundation, re-writing, it’s
a new script. And are we still in the modernism? But it’s a re-writing of
the script, on a different basis. So all I’m saying now is that I agree with
you, there’s no polemic at all. But then, as soon as we arrive at this level,
the issue starts. Because as soon as you define a type, who is deciding that
this type is universal or not? You know, if this type is good only in Portugal
it wouldn’t be good in Galicia, or in Catalonia. And then the Basque will
say is no good in Basque Country. So how would you decide this type,
and according to what, and how this type can circulate. That’s where the
problem starts. And slowly in the seventies and especially in the eighties,
suddenly everybody realized that nobody could guarantee the universality
of the type. Yes many types, but who is going to decide which type? Who is
wrong and who is right? That’s the great feebleness of Critic Regionalism.
Because once you decide there is a truth in Catalonia, how are you going
to export that truth? By definition, the truth that was born in Catalonia
can not be exported in Avignon, or in Milan. That’s why the very idea of
Critic Regionalism doesn’t work. I mean, poor Kenneth Frampton, sorry
for him, and Alexander Tzonis (this idea comes from Tzonis). So this idea
doesn’t work. So there was an immense effort to re-write a foundation
to modernist architecture, going through ethnology, vernacular, popular
culture, with Rossi eventually finding types, etc., but at a certain moment
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it was the universal communality of the acceptance of types that was put in
question. Because there was always somebody saying my type is better than
yours. I will keep my type, and go see yourself something else. All those
efforts were quite fascinating, by the way. I think that the only thing that
didn’t work in Europe at that time, in the sixties and seventies, is the school
of Henri Lefebvre. Henri Lefebvre was not an anthropologist, was not an
ethnologist, he was a philosopher. He writes three thesis about Marxism in
1935, at a time when they were putting everybody in Concentration Camps.
Can you imagine that? That is Lefebvre! And Lefebvre who is closer to
the invaders in 1936 and who doesn’t move. Prague in ‘68 is occupied, he
doesn’t move. So in France we have this terrible misery to have a Marxist
philosopher who took over the social sciences, and because of 1968 imposes
all those pseudo-marxist analysis on society, and then they took over all the
architecture schools, because he had created so many students, and he was
so powerful, that he just said “you go there, you go there and you go there”.
And all the theory in France was taken over not by ethnology, anthropology.
Was taken over by the School of Henri Lefebvre, which I think it’s a really
sad thing. I’m very dissatisfied with that.
SX
Gostava de colocar aqui algumas questões. Eu acho que uma questão
central nestes dois dias e que vamos revendo e revisitando, tem a ver com
a dicotomia normatividade versus crítica. A questão não é se a arquitectura
pode ser uma disciplina crítica já que, segundo a definição de James
Holston, a antropologia é uma disciplina crítica e o que a antropologia
poderia fazer seria incomodar os arquitectos, poderia questionar uma série
de ideias formuladas, estabelecidas e veiculadas pela arquitectura. O que
acho, e tomando a ideia de transgressão referida pelo Paulo Providência,
é que a questão não é tanto opor normatividade e arquitectura, crítica
e antropologia, mas será mais que ambas podem ser disciplinas críticas
só que de um modo diferente. Se calhar aquilo que a antropologia pode
trazer à arquitectura é uma crítica não em termos de transgressão formal
mas em termos de transgressão de concepções sociais. A questão é se
essa transgressão de concepções sociais é útil para a arquitectura e se a
transgressão de forma implica obrigatoriamente ou não a transgressão de
concepções sociais. Estas são as minhas questões.
público
Tinha pedido para falar quando o Sergio Fernandez tinha feito a sua
intervenção e vou retomar um pouco esse tema do Inquérito. Ia pegar um
pouco na ideia do João Leal, dos vários olhares que existiam do popular,
e perguntar um pouco aos dois - um porque viveu mais directamente o
Inquérito, outro porque o estudou - se dentro do Inquérito não havia
também vários olhares. O Paulo Providência referia-se a isso quando
dizia que no inquérito havia uma crítica ao moderno mas também uma
reinvenção do moderno. Penso que no Norte, entre a equipe da zona 2
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Sim, sim, a resposta só pode ser positiva, na linha do que disse o Sergio
Fernandez. Isto é, a um certo nível havia um conjunto de pontos que
eram comuns nas diferentes equipas, mas depois foi tudo implementado
no terreno de formas diferentes. No Porto há dois olhares, não há um
olhar. O olhar de Távora é um olhar muito mais atento às formas, pelas
próprias origens de classe do arquitecto Távora e do contexto que está
a estudar, está a falar de arquitectura mas numa zona de fronteira entre
rural e erudita. Ao passo que o olhar de Arnaldo Araújo, eu diria que em
todo o Inquérito é o olhar mais próximo das preocupações que eram do
Filgueiras, mesmo na selecção de fotografias. Teria agora de voltar a isso

a

SF
Conhecendo as duas personagens e conhecendo o Inquérito, a visão
que o Inquérito revela em Trás-os-Montes é muito mais antropológica,
aborda muito mais as questões sociais do que a visão do Minho de que
estava encarregue o arquitecto Távora. Eu não sei se isso foi uma prédeterminação. Creio que ambos estariam interessados em demonstrar
a viabilidade de ser moderno e tentavam uma maior consistência na
modernidade. Mas havia uma diferença fundamental, é que o arquitecto
Filgueiras não fazia arquitectura e o arquitecto Távora era um apaixonado
da arquitectura. O Filgueiras era eminentemente um homem ligado à teoria
e não tinha a prática da arquitectura, e quando a fez nem sequer teve muito
sucesso. O arquitecto Távora era justamente o contrário, era um apaixonado
da arquitectura, um apaixonado das formas, e isso, apesar de tudo, é uma
diferença significativa. Durante bastante tempo estiveram próximos em
muitas acções, mas essa do CIAM veio a separa-los irremediavelmente.
Essa separação consolidou-se fortemente no pós 25 de Abril. O arquitecto
Filgueiras praticamente abandonou a escola de arquitectura do Porto e o
Távora passou a ser a nossa referência no Porto. Isto ocorre porque Távora,
de facto, estava muito mais ligado à produção da forma, do espaço. Esta é a
minha visão, não sei se inteiramente correcta, porque depois também deixei
de me dar com o arquitecto Filgueiras de maneira que não sei o que ele
pensava.

b

de Lixa Filgueiras e Arnaldo Araújo, e a da zona 1 de Távora, havia duas
posturas e olhares diferentes. A minha questão é se eles não procuravam
coisas diferentes. Depois do Inquérito, Távora e Filgueiras fazem as provas
na Escola de Belas Artes e um faz uma tese sobre “a organização do espaço”,
mais centrado nas questões do espaço, um pouco como o Sergio Fernandez
referia, e outro faz sobre “a função social do arquitecto” colocando-se noutra
perspectiva. Dá-me ideia que ambos procuravam coisas distintas. O que é
curioso é que ambos participam na mesma equipe dos CIAM, pertencendo
à equipe do CIAM Porto, e aí, de algumas forma estas perspectivas unemse. No Inquérito há vários arquitectos que tinham perspectivas diferentes e
julgo que no sul isso também acontecia.
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com mais atenção. O levantamento da Zona 2 é aquele em que se sente
mais que os critérios do modernismo estão a ser postos em questão e que
se está a procurar documentar uma realidade etnográfica. Curiosamente
o Arnaldo Araújo é também, juntamente com Keil do Amaral, aquele se
sente mais incomodado pelo “Inquérito à Habitação Rural”, e diz: “há, pois
há miséria, e isso é importante falar, mas agora não vamos falar disso”. Isto
é dito pelo Arnaldo Araújo e é repetido pelo Keil do Amaral. Para Keil do
Amaral esta observação tem a ver com o facto de ser uma figura claramente
oposicionista. Keil do Amaral tem um olhar muito interessante, é um olhar
muito próximo de Veiga de Oliveira. É um olhar muito tipológico, porque
os outros arquitectos não fizeram muitas tipologias. O que há de mais
tipológico, de mais parecido com a segunda geração do inquérito, é o texto
de Keil do Amaral. É um olhar de lisboetas. Por exemplo Teotónio Pereira
dizia que não conhecia o campo, e por isso ficou espantado com aquilo tudo.
Aquilo tudo incluía os moinhos que vinham da América, com pás metálicas,
que também foram fotografados e estão no inquérito. Literalmente não são
arquitectura popular, é uma coisa importada dos Estados Unidos. Falando
com os arquitectos de Lisboa fiquei um bocado com essa sensação: houve
uma certa dificuldade em centrar o olhar, é um olhar mais errante, há de
facto diferentes estilos, mas creio que apesar de tudo há coisas comuns. Por
outro lado as consequências do Inquérito na Escola do Porto serão umas,
e em Lisboa, exceptuando alguns edifícios isolados, são outras. Também
temos de pensar que nessa altura começa a encomenda urbana – por
exemplo os Olivais – e não há Regionalismo Crítico que valha para essa
encomenda. Assim, as consequências do Inquérito serão mais fortes no
Porto, onde se prolongam com a influência do Távora, e depois cruzando-se
com a influência do Alvar Aalto vêem até à actualidade.
p
Eu gostava de fazer duas perguntas. A primeira ao Georges Teyssot, e a
segunda ao João Leal. Georges Teyssot, I want to ask you about the Team
Ten; do you think the Team Ten has an understandable body of work, one
that we can fix, and comprehend and synthesize, or it was just a try to get
out of modern architecture?
GT
I think it’s an interesting body of architecture, but I would never give Team
Ten to copy. In Summer University in Delft I saw giving Team Ten to
be copied today, it’s a kind of revival. They studied the principles of mat
planning and mat buildings, like the Hospital of Le Corbusier in Venice,
to the articles of Alison Smithson, as something to be copied. I wouldn’t
do that. I think we need the knowledge of Team Ten because, as usual, we
don’t have to re-invent the wheel continuously. We need also the knowledge
of mega-structure just not to repeat the error of mega-structure. Megastructure was a fantastic idea but it didn’t work because mega-structures
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destroyed the city and had the pretension of, just giving an example, to
replace all the city, by itself. And that didn’t work. The city is much more
complicated than that. It goes by layers, it has a timetable, it has a scale
of time which is completely different from the scale of the architectural
project. So that’s why I would study very carefully today the Team Ten.
There’s also another aspect. Team Ten was not united, those people hated
one another. You should ear Alison Smithson speaking of Van Eyck’s
theory: it was like a very British “those complicated things that Aldo speaks
of ”, aah, uuh. Did I answer?

P
You know that Colin Rowe was very critical of Team Ten saying that they
had no solutions, that they didn’t have any consistent body of work. So,
maybe is a characteristic of our time that we are looking for a body of work
that gave no solutions. So we are trying to find solutions in a body of work
that has no solutions.

a

GT
The exhibition on Team Ten in Rotterdam, a few years ago, it was fantastic.
The catalogue was a good beginning. There are still a lot of fights within
the Team Ten I would like to know more about them.

t

P
Yes, more or less.

P
I think in the seventies, in Architectural Design. He was saying that they
didn’t have clear ideas, they didn’t have any solutions, no way to go ahead.

b

GT
What Colin Rowe are you quoting?
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Gostaria de fazer uma pergunta ao João Leal. Gostei muito da sua
intervenção da manhã. Na sua intervenção referiu que o Inquérito é feito
com uma perspectiva em mente, com um projecto em vista. Gostava que
falasse um pouco sobre até que ponto há de facto um grau de manipulação
no Inquérito em termos antropológicos, ou científicos. Até que ponto
as fotografias e o olhar transformavam um objecto que é o símbolo de
autenticidade em qualquer coisa que é potencialmente forjada.

e

GT
The problem of Colin Rowe is that after six o’clock he was always drunk.
You have to know if it was written before or after six o’clock.
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JL
Eu não creio que o olhar do Inquérito fosse forjado. O que acho é que
há um pano de fundo que está lá e que é a arquitectura popular. Mas esse
pano de fundo está no lusco-fusco, quer dizer não se sabe nada sobre isso,
ou sabe-se muito pouco. No lusco-fusco tem de se ir buscar umas luzes
que permitam ver. As luzes que os arquitectos foram buscar foram as luzes
dos critérios modernistas e por isso estiveram mais atentos àquilo que o
olhar andava à procura. Nesse sentido só uma investigação mais apurada do
que aquela que eu fiz, com os intervenientes, com perguntas direccionadas
nesse sentido, com outra análise do espólio, é que permitira responder
a isso. Imagino que no terreno se andasse à procura de um conjunto de
coisas de que se andava à procura e que algumas não eram interessantes
para esse olhar e, depois, na selecção final das fotografias, esse olhar se
tivesse afinado mais e tivesse ficado mais claro. Eu acho que o Inquérito,
partindo destes critérios, mostrou muita coisa. Há ali uma documentação
que é fundamental e insubstituível, mas deixou também algumas coisas de
fora. Aquilo que depois o Silva Dias designou como malfeitorias: deixou
as casas que o “Inquérito à Habitação Rural” tinha fotografado, o lado da
miséria da arquitectura popular. Mas nada disto é uma operação forjada.
Acho só que é um determinado olhar, condicionado pelas convenções da
sua época, que tem virtualidades. Temos belíssimos edifícios publicados no
Inquérito, temos belíssimas fotografias e isso estava lá. Num certo ponto
fotografa-se o que está lá por vezes com apontamentos interessantes, com
pessoas à porta das casas, com fotografias de paisagem. Há também as
coisas que imaginamos que não estão lá. E nós não só imaginamos que
não estão lá como sabemos que não estão lá. Porque simultaneamente dez
anos antes tinha havido o “Inquérito à Habitação Rural” e nós encontramos
aquelas casas cheias de buracos, as pocilgas de porcos, a miséria. Os
engenheiros eram maus fotógrafos ao contrário dos arquitectos que eram
bons fotógrafos, publicaram poucas fotografias e não há originais nenhuns,
mas as fotografias que estão no Inquérito à Habitação Rural mostram uma
realidade diferente do Inquérito à Arquitectura Popular. A gente põe-as
lado a lado e são duas arquitecturas rurais diferentes. Podemos também
dizer que os objectivos são diferentes, podemos dizer que o argumento
do Inquérito à Habitação Rural era anterior ao Inquérito à Arquitectura
Popular. O argumento era mostrar a miséria que se vive no campo
português e daí levar a uma espécie de reforma agrária, que era incompatível
com o carácter autoritário do regime. Essas ideias foram postas rapidamente
de parte no Inquérito à Arquitectura Popular. No Inquérito à Arquitectura
Popular também andaram à procura de qualquer coisa, viram aquilo de que
andavam à procura. Não é que não tivessem visto o resto, de vez em quando
o resto está lá. Depois os antropólogos viram outras coisas, tiveram outro
olhar, fotografaram de outra maneira, com uma intenção mais documental.
Assim a arquitectura popular não é uma coisa contras as outras duas, é as
três coisas ao mesmo tempo. E nós temos a sorte em Portugal de ter tido
três grupos de pessoas diferentes a trabalharem sobre isso. O que é que
fica de fora? Justamente fica de fora essa reserva que tanto os engenheiros
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James Holston
Como tentei explicar ontem a cópia é essencial para a comunicação em
qualquer idioma, paradigma, ou modelo. Talvez todos nós tenhamos essa
ansiedade da cópia, porque todos nós temos esse pesadelo modernista
que diz que tem de se ser original, que é em geral impossível ou muito
raro. A pirataria é o que se faz em todas as disciplinas, mesmo na física
e na química. O que é importante, tanto na arquitectura modernista de
Niemeyer ou Paulo Mendes da Rocha como na arquitectura da favela, é
que se trata do mesmo processo. Queixei-me muito de que a arquitectura
erudita não considera a produção de casas nas favelas. Tentei demonstrar
que ambas são arquitecturas e que em ambas existe esse processo de copiar.
Não tenho nada contra os arquitectos que vão para as aldeias do Alentejo
copiar porque é um processo pelo qual todos passamos. A questão que se
levanta é: em que é que a antropologia poderia contribuir para se entender
esse processo de cópia? Primeiro acho importante que tudo é arquitectura,
a casa rural, a favela tudo é arquitectura. Há circunstâncias diferentes de

e

José António Bandeirinha
A minha questão é muito vinda de dentro, de um arquitecto para um
arquitecto e um antropólogo. O processo de projecto em arquitectura
é sempre um processo de imitação. Um processo de cópia sistemática e
evolução dessa cópia. Para esse processo se desenvolver os arquitectos
precisam de piratear. Há uma pirataria permanente dos arquitectos em
várias disciplinas que lhes são correlatas, aquelas que mais directamente
se relacionam com a prática da arquitectura. Quando os piratas atacam o
barco da tecnologia, o que é muito frequente, os tecnólogos, os engenheiros
acusam-nos de artistas que não têm cabimento naquele mundo tão
normalizado. Quando atacam o barco da história, são fenomenológicos, não
conhecem a ciência da história, não são exactos, não são correctos. E para
as aldeias de Trás-os-Montes, Minho ou Alentejo, ir para o Mali é atacar o
barco da antropologia? É piratear o barco da antropologia?

D

agrícolas como os antropólogos, como os arquitectos, tinham em relação
àquilo que era sentido como uma agressão a uma habitação rural integrada
na paisagem, mais miserável ou menos miserável, com certas formas mais
funcionalmente agrícolas ou mais esteticamente belas. Isso ficou de fora.
Claro que no tempo do Inquérito à Habitação Rural a casa do emigrante
tinha pouca presença. Mesmo no tempo do Inquérito dos arquitectos entre
55 e 61 (as campanhas são feitas em 57/58), ainda não tinha a presença que
depois tem nos anos 80. No tempo das pesquisas finais de Veiga de Oliveira
já lá estavam. De qualquer forma estavam lá outras coisas que não entravam
na definição dicotómica de rural, que atravessam todas. O que nós temos
sorte em Portugal é termos três fotografias que nos dão uma fotografia
completa, aliás completada com “Casas de Sonhos”. E isso dá-nos uma
imagem caleidoscópica da arquitectura popular que é tudo isso, e tudo isso
junto de forma contraditória e complexa.
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produção que têm de ser analisadas, mas tudo é arquitectura. O popular
é moderno, acho que isso se pode provar, pelo discurso que os próprios
construtores têm. A segunda coisa, acho que foi o Georges que disse que o
CIAM não funcionou. O que é que significa não funcionou? Usamos muito
essa expressão mas o que significa? Eu tentei provar com três exemplos do
Niemeyer que funcionou. O Copan funcionou! Os CIAM funcionaram.
Não é suficiente dizer que não funcionou. A antropologia e a história
podem demonstrar que não funcionou, mas para isso tem de haver critérios,
tem de existir uma análise. Não é suficiente meramente perguntar ao povo
o que é que quer, o que é que é bom, o que é que é bonito. Tem de haver
uma análise para se poder dizer o que funciona ou não. O problema do
relativismo é que é muito difícil. A antropologia enfrenta este problema.
Assim eu discordo de que o que funciona em Barcelona não pode funcionar
noutro lugar, depende do lugar e depende das soluções. Os direitos humanos
são um bom exemplo: há direitos humanos que fazem sentido em qualquer
lugar. Tem outros que são mais problemáticos, quer por razões culturais
ou outras. A antropologia é a disciplina que luta constantemente com esse
problema do relativismo que é um dos problemas modernos mais profundos.
Mesmo na ciência, na física, a teoria do relativismo é tão importante, mas a
antropologia é a disciplina que mais luta pela problemática do relativismo
e do universal. Talvez uma solução de Barcelona funcione na Guiné.
Depende, é necessário analisar a solução e o local. O que tentei ontem foi
não fazer uma história das ideias mas propor uma análise que pode dizer
porque é que o Copan funciona, e o Memorial da América Latina não
funciona, pelo menos nos termos que o próprio arquitecto tinha proposto.
Outra questão é que a arquitectura, mais talvez que outras disciplinas, é
uma disciplina de intencionalidades. No caso do Memorial da América
Latina, Niemeyer diz na memória descritiva do projecto: vou fazer uma
praça cívica para agregar 30.000 pessoas. É uma intenção e assim podemos
analisar a obra e verificar se essa intenção funciona ou não. A antropologia
não é este tipo de prática. É uma disciplina do presente e é diferente da
arquitectura como referido pela Sandra. Mas nesse ponto de vista, como
analítica do presente, ambas as disciplinas podem trabalhar juntas para
investigar as ideias e as intenções. Uma coisa que queria comentar, referida
pelo Paulo, é a ideia de transgressão em arquitectura. Sim e não, quer dizer a
arquitectura é uma disciplina de transgressão, mas também pode não ser. Se
um arquitecto me obriga a entrar em minha casa de barriga eu vou protestar.
Se o arquitecto faz do meu quarto um quarto escuro, sem janela, eu vou
protestar. É uma transgressão porque uma casa pode ser agradável para um e
não para outro. Então temos de entender um pouco essa transgressão, como
é que a transgressão acontece ou não. Quando o arquitecto que fez a minha
casa me provoca a pensar sobre a luz, ou quando a luz entra num lugar
inesperado, é uma transgressão das minhas expectativas que eu gosto. Eu
acho que essa questão de transgressão muito forte, mas não é sempre. Talvez
a antropologia ajude a analisar a produção da norma e a sua transgressão. O
que é a norma? A norma é uma concordância do que funciona ou do que é
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É evidente que a transgressão da forma não é uma transgressão da forma
pela transgressão da forma. Senão cai-se num acto gratuito sem significado,
é um formalismo. É também evidente que a arquitectura trabalha com
a norma, eventualmente terá até origem na norma. Sistematicamente a
arquitectura trabalha com a medida e a medida constitui-se como norma. A
arquitectura, a partir do renascimento, representa o homem como geometria,
“o homem vitruviano” tal como aparece na representação do Leonardo Da
Vinci: a inscrição do homem no círculo (este é o homem decorrente do
tratado de Vitrúvio que está identificado pelo desenho de Leonardo). Pode
também pensar-se por aí fora. O século XVIII e a teoria das sensações, e
como é que ela também constrói um homem. A arquitectura vai formatar
esse homem das sensações, pelos seus espaços e formas. Mais recentemente,
o homem constituído por órgãos e que é um organismo, um sistema, e como
isso também organiza um homem. A arquitectura regista e estrutura esse
homem a partir das relações entre órgão e função, e a ideia de sistema que
encontra aplicações nas analogias corpo/cidade, em Corbusier por exemplo.
Há na arquitectura uma origem de natureza normativa, isso é um dado.
O que é curioso nessa natureza normativa na origem da arquitectura, que
depois tem a ver com a comunicação, com os desenhos, com os processos e
que hoje em dia passa por exemplo por softwares de informática, é que põe
tudo isso, simultaneamente, em causa. E é este processo que é interessante.
Pode-se pensar que é posto em causa precisamente no momento em que
já não serve o homem, ou já não serve a relação do homem com as coisas
ou com os outros homens. A questão levantada pela Sandra, que é “sendo
o característico da arquitectura a transgressão, porque não a transgressão
da concepção social pela arquitectura?” levanta outros problemas. A
arquitectura é também uma emanação da sociedade, não é uma coisa que
viva à margem da sociedade com um percurso autónomo e observando
de fora e de cima a sociedade e construindo-se como um comentário ao
funcionamento da sociedade. Por exemplo muita da arquitectura que é feita,
é feita por promotores, que têm as exigências, que têm as suas concepções de
espaço, de funcionamento, de utilidade. A arquitectura trabalha com isso. É
evidente que quando se pensa num bom edifício, numa boa arquitectura, ou
num bom espaço urbano pensa-se simultaneamente em algo que responde
à necessidade dos utilizadores, da sociedade, compreende a função ou
sentido de uso, compreende a técnica, e adequa as formas à técnica, e adequa
as formas ao sentido de uso. Uma boa arquitectura procura ultrapassar o
pedido, o problema, reinterpreta e acrescenta senão é uma pura resposta,
estritamente comercial. E é neste sentido que transgride. Precisamente
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melhor, e pode ser revista constantemente. A antropologia é essa disciplina
que está ali para revelar essas coisas que são dadas como garantidas, e a
arquitectura também pode ajudar a questionar essas coisas. Evidentemente
Le Corbusier é muito transgressivo, não é? Mas não pode ser em todos os
momentos.
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no sentido que ao identificar, repropõe. Depois há a questão levantada
por James Holston sobre o Regionalismo Crítico, conceito introduzido
por Kenneth Frampton para classificar um conjunto de arquitecturas que
ele não conseguia classificar. Quando ele faz isso, e no caso português o
Siza seria claramente um exemplo de Regionalismo Crítico, isso acontece
porque é muito mais apaziguador para um crítico de arquitectura classificar
determinadas arquitecturas numa gaveta em que a sua ressonância ou
consequência fica assim confinada ao regional. E isto ocorre porque
essas arquitecturas põem em crise alguns paradigmas internacionais de
arquitectura. O Regionalismo Crítico é uma classificação que permite
domesticar ou apaziguar arquitecturas que poderão pôr em causa os cânones
atribuídos internacionalmente.
JH
Eu não estava a defender Kenneth Frampton. O que é avançado num
determinado lugar pode servir noutro lugar, é este o meu ponto. Quem
inventou o telemóvel? Foi inventado num lugar e no entanto serve outros
lugares. Os direitos humanos é a mesma coisa. É necessário avaliar e não
cair num relativismo total.
Luís Quintais
Vou tentar ser breve. Gostava de chamar a atenção para uma questão
que me parece que está a aflorar aqui na conversa, sobre a importância
do relativismo. Como todos sabemos é muito fácil demonisar o
relativismo. O relativismo na antropologia, tanto quanto consigo entender
o que é relativismo na antropologia, é uma estratégia metodológica,
fundamentalmente: uma suspensão de ideias que nos são próprias e uma
tentativa através de uma etnografia, que é uma prática não normativa, de
ser capaz de mapear ideias que nos são alheias, ou de cartografar ideias
que nos não são próprias. Uma das coisas que me parece importante é que
não possamos partir desta dimensão relativista estritamente metodológica
para uma caução de natureza política, seja sobre que discurso for: seja
em torno da arquitectura, seja em torno de qualquer outra coisa. Nesse
sentido a antropologia, tal como a entendo, é um projecto humilde.
Poderá, eventualmente, ser um projecto transgressor num sentido que
me parece também evidente: socorrendo-me de uma frase fascinante de
um antropólogo que morreu recentemente, Clifford Geertz, que diz num
célebre texto “Anti-anti-relativism” (o que é uma dupla negação e por isso
uma afirmação): “se queríamos verdades caseiras deveríamos ter ficado
em casa”. E esta é a expressão de um aspecto vivo na antropologia que é
sui generis porque se encaminha para a diferença. Há uma celebração da
diferença e da complexidade. E, se quisermos, aquilo que poderemos tirar
daqui é até que ponto é que essa apetência ou vocação para a diferença é
também uma vocação de outras áreas disciplinares. E essa é uma pergunta
que podemos fazer aos arquitectos. Até que ponto os arquitectos celebram
a diferença e a complexidade. Porque daquilo que surge nas conversas que
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Voltando ao Inquérito e à questão das intenções, das ideias e das
mentalidades que estão inerentes ao inquérito e às várias pessoas que o
fizeram. Há uma única intenção em todas as pessoas que o fizeram, e que
é negar um modelo que supostamente lhes era imposto? A partir daí há
toda uma questão de mentalidades e de ideias que levam a diversas leituras
e diversos olhares. Nas várias equipes esses olhares são diferentes conforme
a sua formação ou mentalidade, mais marxista ou menos marxista, mais
aristocrática ou menos aristocrática, e essa diversidade de olhares é bastante
evidente. Enquanto uns, como Távora, são levados a olhar também para
as casas senhoriais de produção mais erudita, outros procuram os factores
de produção, como as feiras, como se vê nas equipas do sul, e com isso
temos uma questão de mentalidades. Temos também um problema de
geração. Enquanto a geração de Keil, ou Losa, vão testar um modelo de
Inquérito em que procuram o moderno, estão também à procura do real,
há um certo modelo neo-realista. Há ainda os outros que partem dali para
fazer uma crítica do moderno. Não só há um Inquérito como um belo
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tivemos aqui ou nas conversas informais que tivemos nos corredores, uma
das coisas que parece muito evidente é que para a antropologia, hoje, não há
paradigmas, provavelmente como em muitas ciências humanas. Há muitas
formas de fazer e isso parece-nos enriquecedor, a nós antropólogos mas por
vezes é muito mal recebido no contexto institucional no qual fazemos o
nosso trabalho. A pergunta que se coloca à arquitectura, e não só, a pergunta
que podemos colocar, é uma pergunta muito deleuziana, quando Deleuze
diz que “o múltiplo, é preciso fazê-lo”. E a pergunta que podemos fazer
aos arquitectos é se os arquitectos estão, provavelmente por formação, ou
pela teia histórica, se estão disponíveis para essa forma de transgressão
conceptual. A antropologia é o lugar onde essa transgressão conceptual está
permanentemente a vir à tona e portanto não é, como vocês imaginam,
uma das disciplinas das mais bem vistas no espaço académico. A pergunta
que se faz é: até que ponto essa forma de transgressão conceptual, essa
fluidez conceptual que é normativa na antropologia, poderá eventualmente
alimentar a arquitectura? Será que isso faz eco no trabalho dos arquitectos?
É uma pergunta que gostaria de reiterar chamando a atenção para este
aspecto da generatividade que foi ontem assinalado por James Holston.
Holston muito bem chamou a atenção para essa diferença, para essa
reapropriação de ideias que foram construídas com um determinado
desígnio e alcance, e que são reaproveitadas de formas totalmente
inesperadas pelas pessoas que fazem o quotidiano. Isso é muito interessante,
essa generatividade e essa diferença, porque no mundo, verdadeiramente,
só há repetição da diferença, isso parece-me um dado que não podemos
apagar facilmente. Por isso é que aqui não há duas pessoas iguais e portanto,
a pergunta que se coloca, é se a arquitectura enquanto prática convive
bem com essa repetição da diferença. É isto importante e relevante, ou é
assustador e inquietante?
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objecto de estudo para a antropologia, como também se pode estudar as
mentalidades inerentes àquelas personagens. Esta era a questão que queria
colocar, e a questão decorrente é como é que a arquitectura e a antropologia
se cruzam nestes estudos, porque os arquitectos não procuravam a
diversidade, procuravam a diversidade apenas para negar um modelo e
tentar vender outro modelo. Não procuravam a diversidade, a diversidade
era um instrumento das suas intenções, e aí há um certo conflito com a
antropologia e o pensamento antropológico.
JL
Não posso estar mais de acordo consigo. Temos de trabalhar sempre pelo
menos em dois planos. Há qualquer coisa comum naquele olhar mas depois
é um olhar a múltiplas vozes.
Isso é muito visível no Inquérito, essa articulação entre um conjunto de
causas comuns e depois a maneira como essa causas comuns se agregam a
formas de ler e trabalhar a realidade de formas muito diferenciadas. Penso
que sobre isso se pode ir mais longe do que se foi. Esse é um trabalho
conjunto a ser feito entre arquitectos e antropólogos porque uns estão mais
à vontade num certo domínio e outros noutro. Nesse sentido poderá parecer
aos nossos colegas que vêm de fora estranho estarmos a voltar sempre e
sempre ao Inquérito, mas o inquérito tem, de facto, esta característica de
ser um momento marcante e definidor da arquitectura portuguesa, e não
apenas no seu tempo mas também de nos acompanhar até ao presente. Foi
um acontecimento estruturante na arquitectura portuguesa, e não apenas na
arquitectura portuguesa, porque esse olhar sobre o popular dos arquitectos
era replicado pelos antropólogos, pelos artistas plásticos: por exemplo
o Ernesto de Sousa, a descoberta da Rosa Ramalho, fazia parte da vida
moderna do popular que foi criada a partir de finais dos anos 50-60. Esse
popular vem até nós. Claro que a partir dos anos 80 surgem as resistências,
chamar a atenção para outros populares que não esse popular. O inquérito,
por ser esse momento marcante, exige que nós regressemos a ele com mais
atenção. Estava a falar disso com a Sandra e com o Sérgio. Seria muito
interessante fazer um estudo do espólio para perceber melhor o que ficou
de fora. Deveria ser um estudo conjunto de arquitectos e antropólogos. A
segunda geração de arquitectos que fazem levantamentos de arquitectura
popular já tem alguma articulação com a antropologia. Quando os
arquitectos foram para os Açores, foram com antropólogos. O arquitecto
Victor Mestre é uma pessoa que dialoga muito bem com antropólogos, quer
em termos do velho popular quer do novo popular. Não há outra solução
senão trabalharmos em conjuntos até porque, respondendo à pergunta do
Luís, esta espécie de estilhaçamento bom que caracteriza a antropologia
também caracteriza a arquitectura. Não creio que haja um paradigma
(vocês estão melhor colocados do que eu para dizer isso), mas vendo de
fora não creio que haja um paradigma dominante. Repetindo uma coisa
que disse ontem, creio que há imensas similitudes entre a arquitectura e a
antropologia e uma delas é que são dois enormes espaços de liberdade.
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GT
Anthropology and architecture, it depends who does it! It’s like music, it
depends of who plays the violin. It can lead to the most horrible think, to
the most burocratic act that you can imagine. From a theoretical point of
view it’s an interesting question, but it brings to a more general question
which is the question of translation and transfer between disciplines. It
is always very difficult. There is no guarantee in that field. If someone is
really sure of what he’s doing, and if he’s doing as Aldo van Eyck was doing
it with ethnology, it becomes interesting, but you can not translate in a
method. As soon as it becomes methodic it doesn’t work anymore. By the
way, it’s the great problem of any method: as long as it’s an invention by
some guy, can be Aldo van Eyck, can be somebody else, that’s interesting.
The problem is in the method: “la méthode est le problème” as Descartes may
would say. Then you spoke of signature architecture. Why not? Architecture
is many things (LQ - We must eliminate the idea of method; GT –
Probably; I would be the first to agree on that.); high architecture, low
architecture, popular architecture, signature high architecture. Architects,
by the way, build 1 percent of what’s build in the world. So there is all the
rest of the world. Architects do actually very little but if you take literature,
poets also write very little of what is actually written in the world. If you
start to do statistics the e-mail is much more important then the poetry
or a poem, from a purely quantitative point of view. It happens some time
that the low key, the low level, or the popular, or the vernacular language, is
much more interesting then the high. By the way, verna means a language
of the servant, so you had the latin, the language of the masters, and then

D

SX
A minha intervenção vinha na sequência destas duas últimas intervenções.
Eu acho que ao longo deste colóquio e da sua preparação, cheguei à
conclusão que se calhar havia muitas mais semelhanças entre as duas
disciplinas do que inicialmente eu julgava. Acho é que a antropologia e a
arquitectura precisarão uma da outra para haver o in-between, que foi um
conceito desenvolvido por Georges Teyssot. É preciso haver um outro, é
preciso haver um eu e um outro para pensarmos de facto quem nós somos.
A antropologia e a arquitectura precisam uma da outra para haver esse
diálogo. E como dizia o Bandeirinha este diálogo, este contraponto entre
a antropologia e a arquitectura, é às vezes um contraponto de empatia
e enamoramento e às vezes de provocações mútuas. Estas provocações
mútuas e conflitos mútuos podem ajudar-nos a pensar também o que é a
antropologia e o que é a arquitectura. Neste sentido eu acabaria a chamar
a atenção, e gostaria de ver debatido pelos arquitectos, uma coisa referida
por João Leal na sua última comunicação e que é pensar a arquitectura
de autor como uma arquitectura vernacular. Eu gostaria muito de ver os
arquitectos aqui da assistência a comentarem esta proposta: se a arquitectura
de autor pode ser uma arquitectura vernacular, e ser pensada como tal como
é pensada a arquitectura vernacular.
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you had the vernaculas, the language that was talken in the kitchen, but
some times what people in the kitchen were saying was more interesting
then what the masters were saying in the sitting room. Some times they
would come to listen, “you know what the syrian cooker said the other
day? It’s really funny”. Some times there are short cuts that happen, and
the history of literature is based on that. The great revolution of Céline,
in France, is that he created a literature based on what was spoken and
talked, because there was a huge difference between “Le français parlée” and
“Le français écrit”, which brings us to the huge question of performativity.
I mean languages are continuously into that; that’s why some times
linguistics is useful, because it bring us to the idea of performativity. We
have “la langue” which is the grammar of the language, and then we have
who, by himself, is actually talking. So for linguistics, there is no problem
about that. Sure there is the big language, with a big L, with the grammar
that reiterates the teaching, and then how people uses the language. So I
agree with you, it should be the same with architecture. It should be that
some time, somebody, ears what’s being sad in the kitchen, which some
times is much more interesting then what is being said in the sitting room
or in the saloon.
SX
But there are different architectures, the vernacular versus the signature
architecture?
GT
No, they can be different, but some time there is a shortcut. And today we
saw some examples. Again it mustn’t become a method, but if what happens
in the kitchen inspires somebody, maybe he creates something interesting.
Is it a possible answer?
Nuno Porto
Posso correr o risco de ser um bocadinho caótico porque demoro muito
tempo a pensar. E de repente há um conjunto de coisas que me ocorrem a
partir destes últimos comentários e que fazem pensar antes em Colóquios
de Verão, e o desejo de continuarmos a debater. Um das coisas de um
Colóquio de Verão seria reafinar a ideia de intersecções, e se o James
Holston me permite fazer uma espécie de apropriação selvagem da ideia
de “analítica do presente” que me parece que junta não tanto aquilo que
temos estado a ver - que se tem estado a conversar é o que é a arquitectura
e a antropologia têm em comum, como acumulações de conhecimento mas podermos olhar para este tipo de intersecções não tanto a partir da
antropologia e da arquitectura em abstracto, mas pensar nas práticas: o que
é que os antropólogos e os arquitectos fazem, e que traços comuns pode
ter esse fazer. Clarificar melhor os elementos que são comuns a ambas as
práticas, poderá melhorar as práticas de cada um dos praticantes. E esta
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JH
Acabei de ouvir um assalto à metodologia, e fiquei a pensar se Aldo van
Eyck teria realmente trabalhado com a antropologia: acho que não. Ele
leu alguns livros, visitou alguns lugares, como todos nós poderíamos ler ou
visitar e inspirou-se na antropologia para aquilo que lhe interessava. Não
tenho nada contra isso porque a inspiração é essencial para todos, mas
não acho que isso seja trabalhar com a antropologia, ou trabalhar com os
antropólogos - é outra coisa. Trabalhar com a antropologia obriga a outro
propósito, a ser definido conjuntamente e não a uma apropriação parcelar.
O que é esse outro propósito, não sei. Tem a ver com a colaboração conjunta
num projecto que teria uma fase de descoberta conjunta, e investigações
e trabalhos conjuntos e não a uma apropriação parcelar de uma disciplina
sobre a outra.

e

ideia da “analítica do presente” parece-me feliz no sentido em que o que
os antropólogos fazem é etnografar, que visa perceber no presente como
o presente chegou a ser aquilo que é, o que houve antes para chegar a
ser o que é agora. O que implica um trabalho de conversa com pessoas,
com sujeitos, que objectiva esse presente. E parece-me que o trabalho de
arquitectura, o trabalho de projectar, é muito próximo, muito semelhante:
parte da mesma lógica de conversa e de tornar objectivo, de tornar material
uma coisa que as pessoas não sabem o que é. Sabemos que queremos o
quarto com mais ou menos luz, mas não sabemos exactamente o que é
que isso quer dizer em termos de desenho e o trabalho do arquitecto é
pôr-nos à frente o nosso quarto. Dentro desta ideia de que existem estas
comunalidades, também me parece que estas comunalidades se fazem mais
em termos do trabalho intelectual que isso implica a partir de lógicas que
são menos dedutivas e indutivas, e mais abdutivas, isto é, que partem mais
do princípio de verosimilhança, do princípio de verosimilhança das coisas,
para construir este tipo de objectivações das ideias, das pessoas, ou da sua
percepção no presente etnográfico. Retomando o início da conferência de
Sergio Fernandez sobre Rio de Onor, que refere como conheceu Brasília
com Lúcio Costa numa altura em que Brasília parecia uma maqueta de si
própria, uma espécie de maqueta à maneira de Jorge Luís Borges, Sergio fez
um comentário, um entre parêntesis verbal, que foi “não sei o que isto quer
dizer, mas talvez isto um dia sirva para alguma coisa”. É o tipo de conexões
parciais, pequenas coisinhas, que nós na prática social fazemos quer como
antropólogos quer, aparentemente, como arquitectos, quando estamos a
trabalhar nesta “analítica do presente”.

120

Joelho #02

