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Vistas de longe e à distância a arquitectura e a antropologia ao
longo do século XX apresentam um forte ar de família. Não é que a sua
frequência tenha sido assim tão assídua, mas cada uma das disciplinas,
na sua versão moderna, acabou por se organizar – de forma paralela e
sem que disso os seus praticantes tivessem consciência – em torno de
alguns grandes motivos estruturantes.
Alguns exemplos podem ser dados. Assim, a arquitectura
moderna construiu-se contra a história e os estilos históricos. Do
mesmo modo a antropologia moderna distanciou-se do evolucionismo
e do difusionismo e da sua visão de uma antropologia fundada na
história. A arquitectura moderna afirmou-se contra o ornamento. A
antropologia moderna distanciou-se da profusão barroca de dados
etnográficos retirados dos seus contextos praticada pelos antropólogos
evolucionistas: à sua maneira uma espécie de ornamentalismo
escusado. A arquitectura moderna era funcional, a antropologia
moderna era funcionalista. Independentemente das suas diferenças,
estes dois funcionalismos convergiam na sua apreciação da realidade
como estando ou devendo estar organizada em torno de uma acertada
adequação entre meios e fins, entre a parte e o todo. A arquitectura
moderna cultivou formas geométricas puras. As melhores monografias
da antropologia moderna elegeram também uma visão geométrica
da realidade, privilegiaram formas definidas com clareza, dicotomias,
encaixes milimetricamente acertados, diagramas onde tudo parecia
estar no seu correcto lugar. Lévi-Strauss ou Radcliffe-Brown – ou mesmo
Evans-Pritchard – estão para a antropologia moderna assim como
Corbusier ou Mies van der Rohe estão para a arquitectura moderna.
Tendo convergindo, sem que disso de dessem conta, no
modernismo, a arquitectura e a antropologia foram também duas
das disciplinas onde a ruptura pós-moderna teve maior impacto e
assumiu expressões mais similares. Em ambas é óbvia e radical a
recusa das grandes narrativas que organizavam o modernismo. Mas
não apenas. A antropologia pós-moderna nasce de uma crítica de
contornos foucaultianos ao modo como a voz do antropólogo moderno
não deixava ouvir as vozes dos indígenas: advogava em consequência
a dialogia e a polifonia. De igual modo, a arquitectura pós-moderna
– com Charles Jenks – defenderá o “double coding” como forma de
inclusão mais efectiva nos projectos de arquitectura das expectativas
e dos gostos dos “habitantes, utentes ou transeuntes”, dos indígenas,
em suma. Finalmente, na sequência da ruptura pós-moderna, tanto na
arquitectura como na antropologia, instalou-se também um estado de
espírito dominado pela fragmentação: temática e teórica, no caso da
antropologia, programática e estética, no caso da arquitectura.
Descontando eventualmente o caso da ruptura pós-moderna – ao
qual regressarei mais à frente – não se pode falar de influências mútuas,
mas de desenvolvimentos independentes e paralelos. Mas vendo de
fora e à distância, o ar de família é sugestivo.
Tendo mantido um diálogo – que desconheciam – ao longo de
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1, 2, 3, 4 e 5. Ernesto Veiga de Oliveira,
“Arquitectura Tradicional Portuguesa” .

7. Zona 2, telhados, Póvoa. “Arquitectura Popular
em Portugal”, Sindicato Nacional dos Arquitectos,
1961.

8. Zona 3, habitação, Malpartida. “Arquitectura
Popular em Portugal”, Sindicato Nacional dos
Arquitectos, 1961.

O popular do Inquérito
Numa entrevista concedida em 1987 ao Jornal dos Arquitectos (Esteves
& Mestre 2004 [1987]), o Arq. Silva Dias – que integrou uma das equipas
do Inquérito – revelou que o título inicialmente pensado para o livro era
Arquitectura Regional Portuguesa, em correspondência com o nome
originalmente atribuído ao Inquérito. Porém, na véspera mesmo da sua
impressão – alegadamente sem conhecimento do Arq. Keil do Amaral
(o principal animador do Inquérito) – o título teria sido “subitamente
alterado”, tendo o livro passado a chamar-se Arquitectura Popular em
Portugal. 2 Silva Dias não refere quem fez a mudança e porque a fez.
Mas popular – e não rural ou tradicional ou vernácula ou espontânea
– passou desde então a ser a expressão consagrada, designadamente
entre os arquitectos, para falar do universo das arquitecturas rurais
portuguesas.
E o que é que entendiam os arquitectos do Inquérito por
arquitectura popular? Em lugar nenhum do livro esse popular da
arquitectura popular é sistematicamente definido. Mas algumas
formulações usadas – em particular na Introdução (da autoria de Keil
do Amaral) – assim como as escolhas feitas – em termos dos exemplares
seleccionados – permitem aceder àquela que é a concepção implícita
do popular organizadora do Inquérito. Essa concepção baseia-se num
conjunto de dicotomias, que tanto incluem – o popular é isto ou aquilo –
como excluem – o popular é o oposto disto ou daquilo. Assim, o popular
dos arquitectos não é erudito, embora possa ser por ele influenciado.
Mas será tanto mais popular quanto menos erudito for. A sua posição é
de qualquer forma subalterna, uma vez que as influências em sentido
contrário – do popular sobre o erudito – não são consideradas. Não tem
autoria individual: o povo é o seu autor colectivo. Não é urbano, mas

70

Joelho #02

co m u n i caçõ es

6. Ficha de levantamento do Inquérito à
Arquitectura Popular em Portugal, zona 2.
Arquivo OA.

grande parte do século XX, a antropologia e a arquitectura – vistas agora
mais de perto e mais de dentro – conversaram não só imaginariamente
mas, em muitos casos, sentaram-se à mesa e conversaram de facto,
isto é interessaram-se pelas mesmas coisas, trocaram pontos de vista,
deixaram-se influenciar uma pela outra.
Uma dessas conversas – a mais produtiva – foi, para o caso
português, a que teve lugar em torno da arquitectura variavelmente
designada de popular, regional, rural, tradicional, vernácula,
espontânea, sem arquitectos, etc. O resultado mais conhecido dessa
conversa é o Inquérito à Arquitectura Popular, de que resultou a
publicação no início dos anos 1960 do livro Arquitectura Popular em
Portugal (1980 [1961]). Mas não é o único. Já antes, as discussões em
torno da Casa Portuguesa tinham mobilizado arquitectos, historiadores
de arte e antropólogos. De igual forma, os anos 1950 e 1960, a par
do Inquérito à Arquitectura Popular, foram também marcados pelas
pesquisas do antropólogo Ernesto Veiga de Oliveira, mais tarde
reunidas no seu livro Arquitectura Tradicional Portuguesa (1992). 1
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predominantemente rural. Está mais próximo da natureza, com a qual
– nos casos mais felizes – se chega a fundir. Tem uma relação peculiar
com a história: é estático. Sendo umas coisas e não sendo outras, o
popular é sobretudo autêntico, é genuíno, é espontâneo.
Estas concepções do popular não eram exclusivas dos arquitectos da
“geração do Inquérito”, apresentando pelo contrário evidentes similitudes
com o modo como os antropólogos portugueses que trabalhavam sobre
as sociedades camponeses tinham encarado, desde finais do século XIX,
o popular. Parte dessas similitudes tem a ver com leituras explícitas que
os arquitectos do Inquérito fizeram. Na equipa de Trás-os-Montes, por
exemplo, o Arq. Arnaldo Araújo conhecia a obra de Jorge Dias e o Arq.
Lixa Filgueiras era, além de arquitecto, um apaixonado etnógrafo das
embarcações populares. No Sul, o Arq. Teotónio Pereira tem também
reconhecido, em entrevistas e depoimentos, a importância das suas
leituras etnográficas, onde se incluíam Leite de Vasconcelos. Mas
convergentemente com essas influências materialmente documentáveis,
a sensibilidade dos arquitectos à tematização antropológica do popular
tem também a ver com o modo como – no final dos anos 1950 – se havia
já desenvolvido em Portugal uma espécie de senso comum culto sobre o
que era o popular, onde tinham cristalizado alguns dos tropos que atrás
pus em evidência.
Aproximando-se de critérios antropológicos, o popular dos
arquitectos do Inquérito não se limitou entretanto a replicá-los. Os
arquitectos do Inquérito eram modernos e o Inquérito à Arquitectura
Popular foi desde o princípio visto como uma forma de combate ao
peso que na cena arquitectónica portuguesa tinha a ideologia ruralista
e anti-modernista da Casa Portuguesa. Contrariando essa ideologia, o
que os arquitectos modernos do Inquérito queriam demonstrar era que
moderno e popular podiam coincidir, era que a arquitectura popular
era uma arquitectura moderna. Salvaguardadas as devidas distâncias, os
arquitectos do Inquérito fizeram com a arquitectura popular portuguesa
o que as vanguardas artísticas da primeira metade do século XX tinham
feito com a arte primitiva. A arquitectura popular era por eles vista, à
semelhança das máscaras e estatuetas africanas de Picasso, não como
uma matéria inerte mas como uma fonte de inspiração para a produção
moderna, como o mostraram de resto um conjunto de projectos –
próximos do chamado regionalismo crítico – que, nos anos 1960,
acolheram a inspiração do Inquérito.
Em suma: rural, fora da história, mais perto da natureza, subalternizado
em relação à arquitectura erudita e distinguindo-se dela pela sua
autenticidade, o popular dos arquitectos era também moderno. Assim
definido, o olhar dos arquitectos da geração do Inquérito foi um olhar
que – a partir desta sua especificidade – ampliou de forma significativa o
catálogo de formas da arquitectura popular que já tinham sido previamente
estudadas ou que estavam simultaneamente a ser identificadas pelos
antropólogos, com particular destaque para Veiga de Oliveira e para
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9. Zona 4, Picanceia. “Arquitectura Popular em
Portugal”, Sindicato Nacional dos Arquitectos,
1961.

As “malfeitorias” ou o que ficou de fora do Inquérito
Abraçando uma determinada concepção do popular, o Inquérito à
Arquitectura Popular em Portugal deixou de lado o que essa concepção
não o deixava ver. Isso mesmo é admitido pelo Arq. Silva Dias a partir
de uma análise do espólio fotográfico do Inquérito – depositado na
Ordem dos Arquitectos – onde se encontram, para além das fotos que
foram publicadas, todas as fotos que foram deixadas de lado. Segundo
Silva Dias, de fora ficaram aquilo que os arquitectos do Inquérito
designavam na altura como as “malfeitorias”. Os exemplos que Silva
Dias dá a esse respeito são dois: o das casas de brasileiros do Norte de
Portugal e a arte nova popular (Esteves & Mestre 2004 [1987]).
Lendo o Inquérito e vendo as suas fotografias, percebemos que
– além das “malfeitorias” referidas por Silva Dias – ficaram outras
coisas de fora. Ficaram de fora – para além da arte nova popular –
outras importações “despersonalizadoras” da arquitectura citadina
(Arquitectura Popular em Portugal 1980 [1961]: XXI). Ficaram de fora
os primeiros sinais de um “progresso mal assimilado” (id: 38). Ficaram
de fora as casas que, sendo populares, não tinham, devido ao seu
aspecto miserável, muito mais que esteticamente as recomendasse.
Identificadas nos anos 1940 pelo Inquérito á Habitação Rural – essas
casas – casas a cair, casas pobres e desengonçadas, “antigas lojas para
porcos” transformadas em casas de habitação (Basto & Barros 1943: 80)
– ficaram também de fora do Inquérito à Arquitectura Popular.3 E ficou
finalmente de fora a arquitectura popular mais vulgar, as casas sem
nada a assinalar, ordinárias, iguais umas às outras.
Há um episódio célebre nos combates que os arquitectos modernos
portugueses travaram contra a arquitectura oficial do Estado Novo
protagonizado pelo Arq. João Correia Rebelo. Insurgindo-se contra
um conjunto de projectos de recorte historicista programados – e que
vieram de resto a ser construídos – para a marginal de Ponta Delgada,
João Rebelo, inspirando-se em Corbusier, lançou um protesto público,
em que esses projectos historicistas – “esta arquitectura não é” – eram
contrapostos a soluções modernas – “esta arquitectura é” (cf. Mestre
2002: 195). Os arquitectos do Inquérito à Arquitectura Popular fizeram
um pouco o mesmo: subjacente ao seu olhar estava também uma
distinção entre o que era e o que não era arquitectura popular. O que
foi publicado era arquitectura popular. O que não foi publicado – as
“malfeitorias” – não era arquitectura popular. Essas exclusões não foram
obviamente deliberadas: foram antes a consequência de um olhar
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a sua equipa do Museu de Etnologia. Mas, onde os antropólogos
procuravam documentar a casa rural como uma espécie de instrumento
da produção agrícola, os arquitectos do Inquérito procuravam soluções
estéticas próximas do modernismo. Nesse sentido, a Arquitectura Popular
em Portugal é um livro insubstituível. Sem ele o nosso olhar sobre a
arquitectura popular seria sem dúvida muito mais pobre.

co m u n i caçõ es

sobre o popular que ao mesmo tempo que projectava luz sobre algumas
arquitecturas, deixava outras na penumbra.
Arquitectos e antropólogos: o desconforto face à hibridez
Neste ponto, arquitectos e antropólogos reencontram-se. De facto,
tanto no tocante à arquitectura popular como a outras instâncias do
popular, os antropólogos subscreveram – entre 1870 e 1970 – uma visão
das coisas populares assente, na mesma medida, num sistema mais ou
menos consensual de inclusões e exclusões.
Assim, por exemplo, da literatura popular faziam parte tipologias
transmitidas oralmente mas estavam excluídos géneros – pequenas
peças de teatro ou orações escritas por camponese(a)s com a 4ª classe
– que recorriam ao suporte escrito. Da música popular fazia parte uma
enorme panóplia de instrumentos mais ou menos exóticos, mas estava
excluído o acordeão. As músicas de trabalho mais arcaicas eram música
popular mas não o folclore. As rendas de bilro contavam mas não o
crochet. E assim sucessivamente.
Aplicada ao domínio da arquitectura popular, esta visão, ao mesmo
tempo que definia como populares os abrigos pastoris de montanha
ou as casas rurais com varanda exterior de Trás-os-Montes, excluía
as casas de emigrante. A este respeito é revelador o capítulo final da
Arquitectura Tradicional Portuguesa de Ernesto Veiga de Oliveira, escrito
originalmente em 1970 e colocado sob o signo da melancolia por uma
arquitectura popular condenada a desaparecer debaixo da pressão dos
novos materiais industriais, do nivelamento das soluções construtivas ou
da “extravagância” da arquitectura do emigrante (Oliveira 1992: 372). Esta
reflexão melancólica não deixa de ter algo de paradoxal. De facto, Veiga
de Oliveira – com o seu profundo conhecimento do país rural – revela
em muitos pontos da sua Arquitectura Tradicional Portuguesa alguma
sensibilidade em relação à inovação em arquitectura popular, como
transparece nas suas análises de alguns tipos habitacionais do norte do
país, em particular nos arredores do Porto (id: 45-111). Mas a sua reflexão
acaba por acusar o peso de um olhar sobre a arquitectura popular
portuguesa que – embora de forma menos pronunciada do que no caso
do Inquérito à Arquitectura Popular – ao mesmo tempo que inclui, não
deixa de excluir.
Neste campo de exclusões, gostava de sublinhar um em particular.
Ambos, arquitectos e antropólogos, revelaram sempre um certo
desconforto em relação a soluções híbridas. Por soluções híbridas
entendo aqui soluções que subvertiam ou simplesmente não cabiam
na categorização do popular que passámos em revista, inspirada – de
forma mais ou menos pronunciada – em oposições como erudito/
popular, urbano/ rural, colectivo/ individual, tradicional/ recente,
artificial/ autêntico, etc. De facto, o que eram as “malfeitorias” de que
falavam os arquitectos modernos do Inquérito? Uma espécie de casas
de emigrantes antes de haver casas de emigrantes, onde se misturavam
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10. American Bar, ilha de São Miguel, fotografia
do autor.

11. São Lourenço, ilha de Santa Maria, fotografia
do autor.

Inquéritos à Arquitectura Popular: a 2ª geração
Se as coisas já não estavam nos seus lugares quando os arquitectos
do Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal e os antropólogos
do Museu de Etnologia percorreram o país em busca da arquitectura
popular, desarrumaram-se ainda mais nas décadas seguintes. Em
termos objectivos, em particular no decurso dos anos 1980, o país
maioritariamente rural dos anos 1950 entrou num processo de pósruralização com fortes incidências na paisagem rural construída.
O abandono de formas tradicionais de arquitectura popular, a
multiplicação de modelos construtivos directa ou indirectamente
influenciados pela casa do emigrante, a generalização de soluções
serializadas de inspiração citadina são algumas das expressões dessas
mudanças objectivas, que se reflectiram também em processos de
reciclagem da casa rural em que o popular – sem aspas – passou a
“popular” – com aspas – isto é, se tornou num símbolo nostálgico, com
valor sobretudo decorativo, de um disappearing world. 4
Simultaneamente, em termos subjectivos, a reflexão recente sobre
arquitectura popular produzida por arquitectos – e por antropólogos –
passou a reflectir um novo estado de espírito acerca do popular.
Esse novo estado de espírito é detectável, antes do mais, numa
2ª geração de estudos sobre arquitectura popular promovidos por
arquitectos. Um bom exemplo é o estudo do Arq. João Vieira Caldas
sobre A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no Século XVIII (Caldas
1999), onde um dos capítulos iniciais é dedicado a uma discussão do
conceito de arquitectura popular que revela um novo desconforto
relativamente à utilização transparente que era feita dessa categoria
no Inquérito à Arquitectura Popular. De facto, optando por estudar a
quinta rural, Caldas fez a opção por estudar um género misto entre
o solar e a casa saloia onde as fronteiras entre rural e erudito são de
difícil determinação. Em consequência, a tese principal que defende
ao longo do livro é a do vernaculismo generalizado da arquitectura
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soluções provenientes de universos culturalmente heterogéneos.
É também a condenação da hibridez que assoma por detrás das
referências negativas contidas no Inquérito às influências citadinas
como fonte de perversão da autenticidade rural. No caso de Ernesto
Veiga de Oliveira eram igualmente as misturas impuras que eram
olhadas reprovadoramente na sua reflexão de 1970 sobre o declínio
da casa popular provocado pela generalização da arquitectura de
emigrante.
O que há de comum a todos estes exemplos é o modo como
ameaçavam fazer colapsar esse sistema dicotómico de inclusões e
exclusões sobre que assentava o popular. Era como se as coisas de
repente não estivessem mais nos seus lugares. E, tanto os antropólogos
como os arquitectos, gostavam – nessa altura – das coisas nos seus
lugares.

co m u n i caçõ es

portuguesa, que transcenderia épocas, categorias estilísticas e classes
sociais. Sendo assim é à crítica das fronteiras excessivamente rígidas
entre arquitectura popular e erudita que é dedicada a parte inicial
do capítulo 2 do livro. Simultaneamente Vieira Caldas – como sugere
de resto a referência ao século XVIII no título do seu livro – mostra-se
também mais sensível à história. O diálogo entre géneros populares e
eruditos de que fala é um diálogo com datas, situado na história e que
se contrapõe – nessa medida – à visão mais estática do popular dos
arquitectos modernos do Inquérito.
Isto é: o objecto de estudo de A Casa Rural dos Arredores de
Lisboa no Século XVIII situa-se no mesmo campo de análise que
havia sido tematizado pelo Inquérito à Arquitectura Popular, mas é
problematizado de uma maneira que o Inquérito não tinha feito. Este é
um ponto ao qual o autor regressa de resto com alguma frequência no
seu texto, como que procurando vincar a particularidade do seu olhar.
Outro bom exemplo deste novo estado de espírito tem a ver com
os prolongamentos do Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal
para a Madeira (Mestre 2002) e os Açores (Arquitectura Popular dos
Açores 2000) que tiveram lugar no decurso dos anos 1980 e 1990.5
Concentrar-me-ei no caso dos Açores uma vez que se trata de um
contexto etnográfico que me é mais familiar.6 Organizado no âmbito da
Associação Portuguesa de Arquitectos (actual Ordem dos Arquitectos)
e conduzido por uma extensa equipa de arquitectos – que contou com
a colaboração de alguns antropólogos – o Inquérito à Arquitectura
Popular nos Açores incidiu sobre uma região onde não só a arquitectura
popular – por comparação com o que entretanto tinha sucedido noutras
regiões do país – se mantinha aparentemente “intacta”, como não tinha
conhecido, a partir dos anos 1960 – por razões sociais e culturais ligadas
à natureza do projecto migratório açoriano –, o fenómeno da casa do
emigrante: um ponto que havia de resto sido sublinhado por Veiga de
Oliveira, quando, ao escrever em 1970 sobre os efeitos nefastos da casa
do emigrante, apontava os Açores como exemplo de como a desejável
readequação da casa tradicional à vida moderna se podia fazer sem
necessariamente descaracterizar a arquitectura popular.
Seria pois razoável esperar que na Arquitectura Popular dos Açores
se pudesse prolongar uma visão do popular próxima do Inquérito à
Arquitectura Popular em Portugal. Não é esse entretanto o caso. O
volume não define – ou será que evita definir? – o que é o popular e
a sua terminologia é, em consequência, muito flutuante: arquitectura
vernácula, habitação rural, casa rural, tipos habitacionais açorianos,
são algumas das expressões utilizadas e que mostram a assumpção do
popular como “um domínio de fronteiras fluidas” (Arquitectura Popular
dos Açores 2000: 28).
Nesse sentido, e em primeiro lugar, o popular da Arquitectura
Popular dos Açores é à partida posto em diálogo com o erudito,
designadamente por intermédio de uma categoria – “casas de influência
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12. Manuel Graça Dias, “Vida Moderna”,
ilustração do texto “contradições: os tectos
falsos”.

erudita” – que está presente ao longo do volume e que é retomada
de forma mais sistemática na conclusão (id: 546). Em segundo lugar
é um popular onde as fronteiras entre o rural e o urbano – entre as
freguesias e as vilas, como se diz nos Açores – são postas em causa,
de tal modo são fortes as continuidades entre os tipos arquitectónicas
rurais e urbanos. Assim, por exemplo, para Santa Maria, os autores do
Inquérito açoriano sublinham “a continuidade notável entre as casas
urbanas mais simples e as suas congéneres rurais” (id.: 60), ideia que é
depois retomada em vários outros pontos do livro. Em terceiro lugar é
um popular com história. Dois ou três exemplos podem ser dados. Um
deles tem a ver com a chamada chaminé de vapor de Santa Maria: “esta,
conquanto (…) evoque as congéneres algarvias ou do Baixo Alentejo,
é com certeza um modelo recente fixado já no decorrer do século
actual” (id: 51). De igual modo em são Miguel, na Bretanha, a “casa de
empena-fachada” é vista como o resultado “de uma popularização do
gosto, só possível a partir do século XIX com o retorno dos emigrantes
e as influências de modelos eruditos de origem urbana” (id: 130). O caso
dos Impérios da Terceira datáveis “do final do século XVIII” (id: 212)
constituiu outro exemplo desta maior atenção à história, em contramão com a visão estática do popular anteriormente prevalecente.
Esta historicização do popular tem lacunas. No caso de Santa Maria,
por exemplo, a caiação generalizada nalgumas freguesias rurais – de
acordo com testemunhos orais que pude recolher – é mais recente do
que aquilo que é implicitamente admitido na Arquitectura Popular
nos Açores. Da mesma forma, nas casas urbanas da Horta (Faial), não
é mencionada a influência sobre algumas tipologias habitacionais
locais de soluções importados – via emigração – da “arquitectura
baleeira” das cidades norte-americanas da costa leste dos EUA, que
tinham sido estudadas pelo Arq. Paulo Gouveia (Gouveia s/d). Mas,
independentemente destas lacunas, o Inquérito à Arquitectura Popular
nos Açores representa – no seguimento da sensibilidade à história já
presente nalgumas análises de Veiga de Oliveira – um passo importante
para retirar a arquitectura popular da imobilidade cronológica em
que estava instalada. Esse passo é tanto mais importante quanto a
reflexão sobre arquitectura popular nos Açores era feita – desde pelo
menos Orlando Ribeiro – em termos de um mero prolongamento
e transposição de padrões de arquitectura e de povoamento rural
originários do continente, recusando implicitamente qualquer papel
criativo aos açorianos desde o século XV. Daí que – em quarto lugar – a
visão da arquitectura popular da Arquitectura Popular dos Açores,
apesar do poderoso ar de família que a arquitectura popular açoriana
exibe, insista – em particular nas conclusões – na reinterpretação,
na mistura, no cruzamento de influências: isto é – em resumo (e
queria sublinhar este ponto) – na hibridez histórica constitutiva da
arquitectura popular açoriana.
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Isto é: naquilo que podemos designar como uma segunda geração
de estudos em torno da arquitectura popular, assiste-se a uma revisão
da conceptualização de arquitectura popular em que os mecanismos de
exclusão/ inclusão vindos de trás são criticamente reexaminados.
Mas é sobretudo numa outra área que os sinais de revisão do
popular tal como este tinha sido conceptualizado no Inquérito à
Arquitectura Popular em Portugal se irão tornar mais evidentes.
Durante décadas apresentadas como um atentado ao bom gosto,
as casas de imigrantes começaram a ser objecto de um olhar mais
compreensivo no decurso da década de 1980. Neste processo de revisão
– para além de antropólogos como Mário Moutinho (1979) ou Filomena
Silvano (1990, 1993) – vão destacar-se arquitectos como Martins Barata
(2004 [1992]), Pedro Brandão (2004 [1984]), e, sobretudo, Manuel
Graça Dias (2004 [1986], 1992). Geralmente através de textos curtos,
estes e outros arquitectos vão substituir os juízos críticos até então
prevalecentes por uma atitude mais realista em relação à arquitectura
do imigrante. Esta passa a ser vista, no limite, como uma nova
manifestação do popular. Para Graça Dias, por exemplo, a arquitectura
emigrante ou a arquitectura influenciada pela arquitectura emigrante
“representa neste final de século [XX] a verdadeira arquitectura
popular” (1992: 210). E num outro texto seu essas casas – em conjunto
com as casas clandestinas dos subúrbios – são por ele apresentadas
como “belas, legítimas, autênticas”, com “tanta graça como os casais
saloios dos arredores de Lisboa de 1850” (id: 219).
O livro Casas de Sonho (Villanova et al 1995) – da autoria de duas
sociólogas (Roselyne de Villanova e Carolina Leite) e de uma arquitecta
(Isabel Raposo) – e prefaciado na sua edição portuguesa pelo Arq.
Nuno Portas é o ponto mais alto e mais solidamente argumentado desta
integração da arquitectura emigrante na arquitectura popular. Por seu
intermédio é feita uma caracterização da arquitectura emigrante como
um “novo vernáculo” – segundo a expressão de Nuno Portas no prefácio
– que permanece a muitos títulos exemplar e que subverteu de forma
sustentada o sistema de inclusões e exclusões sobre o qual se baseava o
popular dos modernos.
Nessa caracterização da arquitectura emigrante como arquitectura
popular destacam-se vários pontos. Sem deixar de ser rural e local
a arquitectura emigrante é uma arquitectura aberta a modelos
urbanos e importados. É uma arquitectura que se ergue contra a
natureza, da qual se quer libertar: daí as frequentes acusações de
não estar paisagisticamente enquadrada. É uma arquitectura que não
é uma criação anónima do povo mas que tem autores: emigrantes,
desenhadores, construtores civis, etc. É uma arquitectura não só com
datas mas que desmente a imobilidade do popular: constrói-se em
cima ou ao lado de formas populares anteriores que substitui e vai
influenciar a produção de formas arquitectónicas por não emigrantes.
É uma arquitectura que, sendo popular, não quer ser genuína, mas
ostensiva e ruidosamente inovadora.
Joelho #02

77

13. Manuel Graça Dias, “Vida Moderna”,
ilustração do texto “arquitectura popular”.

15. Casa reconstruída em Parada. Roselyne de
Villanova, Carolina Leite, Isabel Raposo, “Casas
de Sonhos: emigrantes construtores de Norte de
Portugal”.
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14. Casa de emigrante dos anos 80, em
Lebução. Roselyne de Villanova, Carolina Leite,
Isabel Raposo, “Casas de Sonhos: emigrantes
construtores de Norte de Portugal”.

É nesse sentido uma arquitectura popular onde coisas que
deveriam estar separadas se misturam, é uma arquitectura popular
híbrida, de resto tal como a identidade cultural dos próprios emigrantes,
eles próprios instavelmente situados entre a terra de origem e a terra
de acolhimento, entre a condição camponesa dos seus pais e os seus
sonhos de mobilidade social, entre o trabalho no campo e a construção
civil na cidade. É essa hibridez das identidades migrantes que as casas
de emigrante reflectem.
Mais recentemente esta revisão em profundidade do olhar do
Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal sobre a arquitectura
popular deu mais um passo em frente, com a publicação – pelo Arq.
Domingos Tavares – de uma monografia consagrada a Francisco
Farinhas, subordinada ao título Francisco Farinhas. Realismo Moderno
(2008). O livro está organizado como se fosse uma monografia
sobre um arquitecto erudito. Mas o que parece não é: Francisco
Farinhas – o Diamantino – era filho de um construtor civil de Aveiro
e como o pai era ele próprio um construtor civil. Esteve emigrado na
Venezuela onde viveu durante dez anos e terá contactado com versões
latino-americanas da arquitectura moderna, que o influenciaram
duradouramente. E depois do seu regresso e até à sua morte, entre 1955
e 1990, desenhou e construiu abundantemente, em particular vivendas.
Os pormenores dessa sua vida de construtor/ desenhador estão
relatados com toda a minúcia no livro do Arq. Domingos Tavares, que
procede também a um levantamento sistemático da sua produção.
Talvez os arquitectos do Inquérito se tivessem cruzado com algumas
das suas casas, talvez as tivessem considerado “malfeitorias”. Nunca
o saberemos. Mas não é como tal que elas são vistas por Domingos
Tavares. De facto – como ele escreve na Introdução – “na variedade
cromática dos azulejos das fachadas (…), nas varandas soltas quase
sempre vazias servidas por escadas imaginosas, nos remates largos de
chaminés em forma de asas de gaivota”, as vivendas que Diamantino
desenhou seriam exemplares de “um vernáculo moderno” (Tavares
2008: 16) praticado por “espíritos mais inquietos, desenhadores por
vezes qualificados procurando encontrar respostas directas ao gosto
espontâneo (…) artistas no verdadeiro sentido do termo, porque se
colocam numa posição realista indo ao encontro dos anseios das
pessoas simples” (id: 15). O que é este “vernáculo moderno”? As
respostas estão na conclusão: é um “novo popular”, o popular “de que
o povo gosta” (id: 176), o popular dos “nossos conterrâneos que gostam
de casas com azulejos coloridos ou pinturas cor de rosa”, o popular dos
“que ficam do lado de uma nova realidade, a de uma outra arquitectura
popular”, isto é, uma espécie de “regionalismo crítico” a partir de baixo
(id: 177).
Nunca se foi tão longe, a meu ver, na revisão do conceito de
arquitectura popular herdado do Inquérito.7

co m u n i caçõ es

Os vernáculos modernos
Em resumo, nas últimas décadas tem-se vindo a assistir a uma
reformatação do olhar dos arquitectos sobre a arquitectura popular
que procedeu à revisão em profundidade do sistema de inclusões e
exclusões sobre que repousava o olhar do Inquérito à Arquitectura
Popular em Portugal. São vários os registos dessa revisão. Mas há –
como tenho sublinhado – um denominador comum a quase todos eles: a
admissão da hibridez constitutiva do popular, seja ele o antigo popular
– como no caso do Inquérito à Arquitectura Popular nos Açores – seja
ele o novo popular – como no caso da arquitectura sem arquitectos dos
emigrantes ou do “vernáculo moderno” de Fernando Farinhas.
O que é que se passou entre 1960 e 1980 para que uma tão
profunda mudança tivesse tido lugar? Desde logo e em primeiro
lugar – como sublinhei atrás – mudaram as condições objectivas.
O país rural deu lugar ao país pós-rural. Mas mudaram também as
condições subjectivas. No seu prefácio a Casas de Sonho o Arq. Nuno
Portas, embora seja porta-voz de um olhar mais tolerante em relação à
arquitectura do emigrante, faz entretanto o seguinte comentário: “é fácil
(…) fazer o elogio deste exotismo [da casa do emigrante] considerando-o
como um novo vernacular tão ao gosto do eclectismo pós-moderno, que
tudo legitima em nome das diferenças” (in Villanova et al: 9; itálicos
meus).
O que Nuno Portas diz deve ser levado à letra. É de facto como
uma resposta aos desafios do pós-modernismo – como é de resto
muito claro nos textos do Arq. Graça Dias – que é possível entender
a reestruturação do olhar sobre o popular que ocorreu nas últimas
décadas.
Tendo recebido as suas formulações iniciais nos anos 1960 e 1970
por intermédio de vários projectos e de dois livros de Rober Venturi –
Complexity and Contradiction in Architecture (1966) e Learning from
Las Vegas (1972) – o pós-modernismo vai ter que esperar pelos anos
1980 para se tornar arquitectura mainstream. Será justamente nessa
década que as suas ondas de choque – designadamente por influência
do Arq. Manuel Vicente junto de uma nova geração de arquitectos,
entre os quais se incluem justamente Vieira Caldas e Graça Dias –
chegarão a Portugal.
Retomando ideias inicialmente defendidas em Complexity and
Contradiction.., Learning from Las Vegas – mais do que Complexity
and Contradiction… – tornar-se-á rapidamente no livro emblemático
da arquitectura pós-moderna, assente na revisão em profundidade
dos critérios do modernismo. Os novos modos pós-modernos de fazer
arquitectura encontram aí a sua fundamentação, tanto mais que um
dos capítulos mais importantes do livro – dedicado a uma análise
comparativa entre a Guild House e o Crawford Manor – é claramente a
defesa de uma nova atitude projectual.
Mas o livro pode ser também visto como defensor de um novo olhar
sobre as arquitecturas vernaculares (como as arquitecturas populares
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16. Quadro de levantamento das casas referidas
no texto. Roselyne de Villanova, Carolina Leite,
Isabel Raposo, “Casas de Sonhos: emigrantes
construtores de Norte de Portugal”.

18. Francisco Farinhas, Vivenda Carolina, Praia
da Torreira, 1957. Domingos Tavares, “Francisco
Farinhas: Realismo Moderno”.

19. Casa inspirada na arquitectura de Souto de
Moura; S. Gregório, Braga
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17. Francisco Farinhas, três casas na Av. Hintze
Ribeiro, Praia da Torreira, 1957. Domingos
Tavares, “Francisco Farinhas: Realismo Moderno”.

são geralmente designadas nos EUA). O passo mais espectacular dessa
nova atitude é a que deriva da análise da arquitectura sem arquitectos
de Las Vegas como um novo vernacular: aquilo a que Robert Venturi e
os seus colaboradores chamaram de “vernacular comercial”, visto como
uma espécie de correspondente pós-moderno da arquitectura rústica
dos modernos. Mas há outros passos menos espectaculares, embora
igualmente importantes, na argumentação de Venturi: a apologia de
um olhar sobre as pré-existências arquitectonicamente mais sujas
que seja “mais compreensivo e menos autoritário”, olhar esse de resto
dobrado por uma atitude projectual de aceitação dos sistemas de valor
dos clientes; um novo olhar de cumplicidade face a categorias como
o ordinário, o feio, o desordenado, o vulgar, o inconsistente; o elogio
do eclectismo, da hibridez, da mistura de géneros e do da saturação
ornamental, etc.
Posteriormente elaborado e desenvolvido por outros arquitectos
e teóricos da arquitectura, é este novo olhar que irá permitir que às
condições objectivas que enunciei – decorrentes das mudanças na
paisagem pós-rural construída – se somem as condições subjectivas que
possibilitarão um novo olhar sobre a arquitectura popular. Não estou
a dizer que todos os arquitectos envolvidos neste recalibramento do
olhar sobre o popular se definam a si próprios como pós-modernos.
Mas foram sem dúvida – como suspeitava Portas – as propostas do
pós-modernismo que permitiram esta mudança de paradigma por
intermédio da qual o sistema rígido de inclusões e exclusões em que
assentava o popular dos modernos é substituído por uma concepção
mais misturada e híbrida da arquitectura popular. Da cultura popular
definida exclusivamente como expressão da “folk culture” passou-se
assim a uma cultura popular definida simultaneamente como “folk
culture” e como “popular culture”. 8
Na antropologia interessada no estudo das culturas populares
ocorreram – embora ligeiramente mais tarde – desenvolvimentos
similares. Também aqui o olhar sobre o popular característico da
antropologia clássica foi questionado e posto de parte e deu lugar a
uma concepção mais aberta de popular. Vários autores contribuíram de
vários modos para essa mudança. Mas se quisermos eleger um Robert
Venturi da antropologia ele será sem dúvida Nestor Garcia Canclini,
sendo que o seu Learning from Las Vegas se chama neste caso Culturas
Híbridas (1998 [1989]).
Como decorre do seu título a hibridez é o conceito central do
livro de Garcia Canclini. Por seu intermédio, Garcia Canclini refere
a emergência, na pós-modernidade, de formas culturais (populares)
onde se cruzam o tradicional, o moderno e a cultura de massas, onde se
enfraquecem as fronteiras entre o popular e o erudito, entre o residual
e o emergente, entre a cultura rural e as culturas populares urbanas,
entre a arte e o artesanato, onde convergem diferentes actores (grupos
subalternos, estado, indústrias culturais, mercado, etc.). O argumento
é razoavelmente idêntico ao desenvolvido por Stuart Hall (2003) a
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propósito dos modos de produção cultural nas diásporas modernas,
também eles baseados nas misturas e no sincretismo. E tal como Hall,
também Garcia Canclini propõe esta hibridez do popular contra
aquilo que ele chama de concepção folclórica das culturas populares,
que se basearia na melancolia por um mundo em extinção e estaria
organizada em torno de um sistema de inclusões e exclusões que o
conceito de hibridez permitiria colocar radicalmente em causa. Isto é, o
“popular híbrido” de Garcia Canclini é o equivalente antropológico do
“vernacular comercial” de que tinha antes falado Robert Venturi.
As ondas de choque de Garcia Canclini, embora mais discretas, têm
sido importantes na antropologia portuguesa, particularmente entre
aqueles antropólogos que mantêm um interesse – renovado – pelas
culturas populares. Uma dessas zonas de impacto mais importante tem
sido o estudo das festas, rituais e outras performances populares. Mas de
um modo geral é crescente a atenção a formas da cultura popular onde
– para citar a formulação que utilizei atrás – a cultura popular “folk” se
mistura com a cultura popular “pop”. Entre essas formas encontram-se,
mais uma vez as relacionadas com a arquitectura popular. Por exemplo,
Luís Miguel Silva – a propósito do Turismo em Espaço Rural – trabalhou
sobre os processos de reciclagem tradicionalista da arquitectura
popular (Silva 2009). Ora esses processos são também eles – apesar das
aparências – processos de hibridização do popular. Mas relativamente
a estas misturas entre novos e velhos populares há ainda muito que
fazer, pelo menos do lado dos antropólogos. E esse muito que fazer tem
vantagem em ser feito com os arquitectos.
Colaborações futuras
O que há para fazer então? Duas ou três coisas. A primeira: na
discussão sobre casas de emigrantes dos anos 1980 e 1990 eram feitas
frequentes comparações entre a casa do emigrante como arquitectura
das aldeias e freguesias rurais e as casas – clandestinas ou não –
dos subúrbios. Sobre as primeiras já sabemos muito. Mas falta-nos
conhecer quase tudo sobre as segundas. Este ponto é tanto mais
importante quanto os subúrbios – e não as cidades ou os campos – são
hoje o “habitat” preferencial de uma parte cada vez mais importante
da população portuguesas. Esta urbanizou-se, mas sobretudo
suburbanizou-se. Sabemos pouco sobre o “novo vernacular” – para citar
uma expressão do Arq. Nuno Portas – dos subúrbios onde habita hoje
grande parte da população portuguesa.
A segunda: ao lado destes novos vernaculares, os antigos
vernaculares ganharam nas últimas décadas, um novo fôlego, não
apenas no Turismo em Espaço Rural, mas também como linguagem
dominante das residências secundárias das classes médias. Basta
percorrer as páginas da revista Casas de Portugal para perceber a
extensão desse fenómeno de reciclagem e hibridização semi-erudita
da arquitectura popular do Inquérito. Conhecemos pouco dessa
nova arquitectura popular sem arquitectos das classes médias, esta
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20. Eduardo Souto de Moura, Casa no Bom Jesus,
Braga, 1989-1994.

21. Casa em S. Gregório, Braga.

1 ≥ Sobre estes diálogos entre arquitectos e antropólogos em torno da
arquitectura popular portuguesa, cf. Leal 2000 e Leal 2009.
2 ≥ Deve de qualquer forma ser sublinhado que ao longo do livro resultante do
Inquérito – e nomeadamente na Introdução (da autoria de Keil do Amaral) – a
expressão prevalecente é arquitectura popular e não regional.
3 ≥ O Inquérito á Habitação Rural teve lugar na viragem dos anos 1930 para os
anos 1940 e foi conduzido por uma equipa de engenheiros agrónomos do Instituto
Superior de Agronomia preocupados com as condições difíceis de habitação então
prevalecentes nos campos portugueses. Cf. Basto & Barros 1943 e Barros 1943. Para
uma análise do referido Inquérito cf. Leal 2000 e 2009.
4 ≥ Para a distinção entre cultura popular com e sem aspas inspiro-me num texto
de Manuela Carneiro da Cunha (2009) sobre cultura em geral, com e sem aspas.
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22. Manuel e Francisco Aires Mateus, Casas na
Comporta, Grândola, 2008-2009.

espécie de hiper-popular em que deliberada imitação de traços
icónicos – devidamente higienizados – da casa rural se mistura com as
comodidades da afluência pós-moderna – a piscina, o lawn, as garagens.
A terceira: em muitos projectos de residências secundárias
assinados por arquitectos mais ou menos célebres as citações do
popular – por vezes com invocação do espírito do Inquérito – têmse vindo de novo a generalizar. Essas casas têm tido na crítica de
arquitectura o mesmo estatuto do que outros projectos de arquitectura
– mais urbanos ou de grandes equipamentos – dos mesmos arquitectos:
são projectos de arquitecto que testemunham de uma tendência
importante na cena arquitectónica portuguesa contemporânea. Mas
não há nada que nos impeça de os vermos – a partir de uma concepção
mais alargada de popular – como exemplos de uma arquitectura onde as
fronteiras entre o erudito e o popular são também atravessadas, como
exemplos de uma arquitectura hibridizada. Se o popular – visto a partir
de baixo – foi sempre um popular em diálogo com o erudito, talvez
seja justo começarmos a ver a arquitectura erudita que dialoga com o
popular – a partir de cima – como uma espécie de arquitectura popular
(embora com assinatura erudita). Esta reformatação do nosso olhar é
tanto mais importante quanto esta arquitectura serve frequentemente
de modelo – como no caso de alguns projectos do Arq. Souto Moura
para residências unifamiliares em meio rural – para soluções que se
espalham depois em mancha de óleo para projectos de arquitectura
sem assinatura. Se trabalharmos a partir de ideias sobre hibridez – ou
sincretismo, ou crioulização – não há razões para que retenhamos
apenas as soluções híbridas a partir de baixo e deixemos de lado as
soluções híbridas a partir de cima.
Será então que o popular – agora que o reformatámos – está em
quase todo o lado? Ou será – como de resto Robert Venturi tinha
sugerido – que uma parte importante de arquitectura moderna nunca
deixou se ser vernacular e – nesse sentido – citando agora Bruno Latour
(2004) – nunca foi tão moderna como gostava de se apresentar?
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5 ≥ Cf. também sobre a arquitectura popular de ambos os arquipélagos o estudo do
Arq. José Manuel Fernandes (Fernandes 1999).
6 ≥ Realizei nos Açores uma extensa pesquisa de campo centrada nas Festas do
Espírito Santo, com particular ênfase na ilha de Santa Maria (cf. Leal 1994).
7 ≥ Sobre temas afins ver também algumas abordagens recentes sobre a transformação
da paisagem rural construída nos livros Arquitectura em Lugares Comuns (2008) e
A Rua da Estrada (Domingues 2009)
8 ≥ Na terminologia anglo-saxónica, “folk culture” é uma expressão que se refere
sobretudo à cultura popular de base camponesa. “Popular culture” aplica-se por
seu turno à cultura popular no sentido de cultura popular de massas.
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