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Luís Quintais
Vamos iniciar um período de debate. No que me toca a mim, gostava
de chamar a atenção para algumas ideias que me parece que são
interessantes e que poderão motivar alguma discussão entre os nossos
conferencistas de hoje, e uma delas penso que passa fundamentalmente
pela ideia de um certo culto do nativismo, que parece implicar
igualmente a antropologia e a arquitectura de uma forma provavelmente
diversa, e poderá merecer algum comentário por parte dos arquitectos
aqui presentes. Este culto do nativismo teve resultados que são
provavelmente assimétricos e que merecem ser ponderados. Refiro-me
a uma certa concepção mitificada do vernacular, do primitivo, que deu
muito má antropologia, e que poderá ter dado muito boa arquitectura,
como se de alguma forma o equívoco pudesse também ser o motor
de projectos esteticamente válidos, e que depois criticamente são
problemáticos. De alguma forma, esta saudade do vernacular, para usar
a expressão do Sergio Fernandez, é algo que poderá ter atravessado
quer a arquitectura quer a antropologia. Não creio, em todo o caso,
que quer a arquitectura quer a antropologia se tenham ficado por essa
espécie de declinação pelo vernacular e pelo primitivo. Na antropologia
essa crítica é de uma enorme severidade, uma severidade que por
vezes tem contornos de denúncia, e por vezes essa ênfase na denúncia
torna-se um pouco aflitiva. Na arquitectura, é como se o próprio
modernismo tivesse cultivado as suas formas de constituição de um
novo nativismo, que passaria por uma ideia de design total, como diz
Holston, uma ideia de coordenação estética e de constituição de uma
cidade dentro de uma espécie de regime holista, que iria eventualmente
Joelho #02
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james holston
Claro, sem dúvida que os antropólogos fazem a vida difícil aos
arquitectos, na própria prática da arquitectura. A antropologia é uma
ciência de crítica, que tem a tarefa de problematizar e de estabelecer
as possibilidade de crítica e de auto-crítica. Nesse sentido, é uma
disciplina das marginalidades, e das margens consegue provocar,
pôr em dúvida, aquilo que é dado como garantido. A ideia de
desfamiliarização, embora sendo uma ideia do modernismo, é uma
ideia fundamental na antropologia, que para mim é uma disciplina
modernista mas sem a obsessão de totalização. A antropologia
consegue pensar o que é a conjectura do passado no presente, e talvez
os melhores historiadores façam isso. Mas a diferença entre história
e antropologia, é que o antropólogo começa no presente, e busca
nas genealogias e na história o entendimento do presente. A história
começa no passado, e vem até ao presente, e a antropologia começa
com um problema que aparece no presente, entre as populações, no
bairro, na vida quotidiana, num problema que é vivido com paixão, com
interesse, num contexto, e procura entender esse problema em termos
de como há contradições entre o discurso, a acção e o vivido. Assim,
a antropologia tem de dificultar as práticas dos arquitectos. Por outro
lado, o que é que os arquitectos podem trazer para a antropologia?
Não sei se vocês concordam que a arquitectura, como prática, é uma
disciplina normativa. Não digo isso no sentido crítico, porque o direito
também tem um lado utópico que é absolutamente essencial (neste
sentido, eu não sou pós-modernista). Claro que a utopia tem muitos
problemas, mas aquilo que é essencial e que a arquitectura traz para
a antropologia, que tipo de solução, que tem de ser vivida, que tipo
de reflexão, que tem de ser pensada, mais do que uma imagem, a
arquitectura traz uma construção do social. Então a colaboração entre
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confinar ou fazer circunscrever os seus utentes numa forma de vida
mais consonante com os seus próprios interesses. Por um lado, este
confronto permanente entre a coordenação estética, o design total, e
por outro lado, essa generatividade, para usar uma expressão de James
Holston que me parece muito apropriada, que nos chama justamente
a atenção para a dimensão manifestamente complexa da vida social
que tem de estar patente na própria produção da arquitectura. Surge
assim a questão da normatividade, que poderá distinguir as práticas
do projecto de arquitectura e o etnografar dos antropólogos, já que,
como sabemos, a etnografia não é uma prática normativa. Gostava
então, como antropólogo, de perguntar aos arquitectos até que ponto
há arquitecturas normativas, já que aqui reside uma diferença, talvez
profunda, entre certas formas de fazer antropologia e certas formas
de fazer arquitectura. Se tivesse uma posição pessoal sobre o tema,
perguntaria para que servem os antropólogos, e teria de concluir
que eles servem, também e porventuram, para fazer a vida difícil aos
arquitectos, e se calhar foi isso que fizemos aqui hoje.
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o antropólogo e o arquitecto poderia ser muito rica no sentido de
construir e desconstruir, construir e interrogar. Mas, em geral, pelo
menos o que eu conheço, o mercado não deixa, porque o arquitecto
tem de produzir num tempo de mercado. O único lugar onde é possível
este diálogo é na universidade, que muitas vezes não tem recursos, não
tem projecto desse tipo, de intercâmbio. Mas o diálogo, que é muito
raro, em que o arquitecto traz o modelo do social, do que tem de ser
vivido e construído, e o antropólogo traz a crítica e coloca o passado
no presente, oferece possibilidades de incorporar a contigência da
vida social na arquitectura. Tentei várias vezes participar em equipas
de arquitectos para fazer um projecto, e sempre foi muito difícil.
Também a imagem do arquitecto como génio, que sabe fazer tudo,
que é poeta, engenheiro, escultor, incomoda; a minha experiência e
a minha tolerância a um arquitecto tipo mosquito, bzz, é pouca. Em
suma, a universidade é um lugar onde é possível haver uma colaboração
produtiva entre antropólogos e arquitectos.
Sergio Fernandez
Estava a ouvir a primeira parte da intervenção (de James Holston),
e estava a pensar que poderia ser dita por um arquitecto. O que
talvez não possa é ser dita por alguns responsáveis profissionais de
projecção, que são realmente omnipotentes, e a quem a sociedade
atribui essa qualidade (embora eu reserve para alguns génios essa
possibilidade, mas os génios são poucos). Os arquitectos, pelo menos
aqui em Portugal as condições de trabalho dos antropólogos, não sei e a
profissão de arquitectura, estão na moda, e estão na moda pela imagem,
fundamentalmente pela imagem, e muito pouco pela substância.
O esforço que me pareceu ser feito pelos arquitectos “modernos”
portugueses, que procuraram na sua origem um fundamento para a
sua própria arquitectura, teve consequências pelo menos ao nível
das linguagens, e se calhar mais do que das linguagens ao nível da
escala, da arquitectura que produziam. Quer dizer, saímos da escola
com uma arquitectura mais humanizada, mais próxima, e isso é uma
consequência desse esforço, e tem-se vindo a perder ultimamente.
Há uma sobrevalorização da imagem, e então já nada interessa, nem
os antropólogos, nem sequer as pessoas para quem as casas ou os
projectos são feitos. Esta é uma questão sobre a qual temos de reflectir,
antes de sermos atirados para uma concorrência selvagem que nos
obriga, por vezes intencionalmente, a nos atropelarmos mutuamente.
À questão colocada, sobre se os antropólogos fazem a vida difícil aos
arquitectos, a minha resposta é que não, ou antes, “se torna difícil”, não
deveria tornar. É a mesma coisa que perguntar se os arqueólogos fazem
a vida difícil aos arquitectos. Por coincidência temos trabalhado com
questões ligadas ao património histórico, e quando nos perguntam se
os arqueólogos nos tornam a vida difícil, eu respondo que não. Pelo
contrário, torna-nos a vida mais rica. Talvez a arquitectura seja mais
difícil, menos feita de qualquer modo, o que torna necessariamente
Joelho #02
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É dificílima essa pergunta. Era belo para nós, que não éramos de Rio de
Onor. Éramos da cidade e estávamos muito longe daquela realidade.
Não era tão belo para eles. Por exemplo, uma das nossas ideias um
pouco inocentes, foi a de demonstrar como o mobiliário era bonito,
como as casas também, e tudo isso não teve grande eco. Talvez tenha
tido alguns ligeiros reflexos, mas não teve grande eco. Era belo para
nós, que estávamos de “visita”, mesmo que a visita não fosse muito
prolongada, que tínhamos um automóvel e podíamos sair de lá, ou
tentar sair porque nem sempre se podia, mas apesar de tudo tínhamos
outros meios de comunicação que as pessoas de lá não tinham. Não sei
se era belo para eles. Funcionar, funcionava naquelas condições, porque
evidentemente se formos hoje a Rio de Onor, verificamos que está tudo
muito mais feio, nos critérios estereotipados que nós temos. Porque de
facto para nós bonito era aquilo que estava, e feio é aquilo que se vai
fazendo, o que não sei se é bem verdade, talvez não seja. De facto as
pessoas vivem muito melhor, têm frigorífico, já não têm fumo a entrar
pelo nariz, já não têm de tomar um copo de bagaço e nozes pela manhã,

e

José António Bandeirinha
Gostaria de fazer uma pergunta a cada um dos conferencistas. O Luís
disse que a etnografia não é normativa. mas se há algo de importante ou
de mais definitivo que eu depreendi da conferência de James Holston
é que a densidade é determinante para o êxito das intervenções.
Esta questão torna-se evidente quando comparamos duas ou três ou
quatro obras do mesmo arquitecto, contemporâneas entre si e com
a mesma vontade e expressividade, e nos apercebemos que uma
funciona e outra não. Então, qual é o problema? É a densidade urbana.
A densidade funciona. Embora não seja normativo, será que podemos
tirar a conclusão de que a densidade é absolutamente essencial para
as obras de arquitectura? Para o Sérgio, a minha questão é um pouco
mais estranha, mas creio poder cruzar com algumas das coisas que
foram aqui mencionadas hoje. Adaptando uma famosa frase de Óscar
Niemeyer que diz: “a arquitectura, antes de mais, tem de ser bela, e
se para além disso funcionar, tanto melhor,” põe-se a questão se Rio
de Onor era mais belo do que funcionava, ou funcionava mais do que
era belo, ou ainda se havia uma certa indiferenciação entre beleza e
funcionamento, considerando o modo como foi entendido no momento
a que se refere a conferência.
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mais positiva a nossa acção. Admito que não tenho essa experiência
de trabalhar com antropólogos, mesmo quando fizemos esta estadia
em Rio de Onor tentámos essa colaboração, mas não havia essa
disponibilidade. Creio que é possível e desejável essa colaboração,
embora creio também que nem o antropólogo nem o arquitecto
abdicarão do seu saber. O problema é encontrar os pontos onde pode
ser útil ou confluente essa colaboração.
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porque de facto o frio era tanto que assim era necessário. Tudo isso se
alterou, e é muito mais feio, nos nosso critérios, porque a imagem de Rio
de Onor era muito mais una, muito mais coerente. Perdeu-se uma coisa,
ganhou-se outra. Por isso eu digo que Rio de Onor, com esta abertura
recente, é outra provavelmente para melhor. Independentemente
dos critérios de apreciação estéticos que nós possamos fazer. Tem
o interesse que tem, e não passa daí. Não sei se respondi, porque a
pergunta era muito complicada.
JH
Só um comentário, sobre o que é o belo. Stendhal, diz que La beauté
c’est la promesse du bonheur. Talvez a casa, seja essa promessa. Não
importa o que os códigos da estética dizem, e tenho em mente o
moderno vulgar, o feio, o bairro degradado. De facto são considerados
bairros muito feios, com prédios muito feios. O moderno feio, vulgar.
Para a vitalidade social, essas questões estéticas são indiferentes.
Pode ajudar, um pouquinho, mas essa densidade, essa densidade
que é o diálogo, ou uma tensão entre volumes, é que gera a beleza.
Parece tão óbvio, que é preciso ter uma certa “proximidade entre”
para ter significado... Para ter significado é necessário também ter a
diferença quando se pega nas normas urbanísticas actuais de S. Paulo,
elas obrigam a determinada distância entre prédios. É o contrário dos
bairros que eu gosto. Com essa distancia regulamentar, é difícil fazer
este tipo de arquitectura urbana densa, embora seja óbvio que essa
distância seja necessária. Pensar a questão da normatividade, obriga
a considerar as normas que vêem da crítica, já que a normatividade é
crítica. Ou seja, a norma sem crítica é tirania. A etnografia não existe
simplesmente sem normas, ou sem normatividade. É uma disciplina
prática, um estudo do presente, que derruba o que é dado como
garantido, que procura o que não está pensado, os preconceitos que
todos nós temos, tenta derrubar tudo isso. Nesse sentido, é uma crítica.
Mas, como mostra outras possibilidades, exactamente nesse lugar do
que é dado como garantido, mostra as possibilidades de transformação.
Porque sem saber eu tinha um preconceito contra, e quando tomo
consciência de como me oriento em termos dessa coisa que nem eu
sabia. Então estão criadas condições para uma possibilidade de mudar.
Assim, essa possibilidade é normativa. A etnografia como disciplina,
como a prática de crítica do presente, não existe sem normas, mas
é uma etnografia constantemente empenhada na crítica. Por isso é
que norma sem crítica, é tirania. A densidade, poderia argumentar,
é uma coisa fundamental para o tipo de comunicação entre formas
arquitectónicas, que acho que facilita o espaço público, a sala
pública urbana, e que é o coração da cidade. Gostaria de lembrar
que a antropologia pode contribuir nas aulas de arquitectura para
desfetichizar o objecto. Eu também fiz arquitectura, sabiam? Primeiro
fiz filosofia, depois fiz antropologia, e quando já não suportava o estudo
dos primitivos fui para a escola de arquitectura, fiz arquitectura, e voltei
Joelho #02
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João Leal
Duas questões. A primeira tem a haver com a relação entre arquitectura
e antropologia e a segunda tem a haver com a questão que o Luís
Quintais levantou; uma certa oposição entre etnografia e normatividade.
Começo pela primeira; eu penso que em vez de perguntarmos o que é
que cada uma das disciplinas, ou simultaneamente o que cada uma das
disciplinas ganha com a arte da outra, aquilo que para mim é óbvio, é
que em certos aspectos, são disciplinas muito similares; por exemplo,
a arquitectura está entre a engenharia e a poesia, e a antropologia
está entre as humanidades e as ciências sociais duras, e portanto há
um estatuto de alguma liminaridade que as duas disciplinas têm; e
depois, historicamente, têm percursos bastante similares. Não é que
esse percursos tenham sido voluntariamente similares, mas a história
da antropologia moderna, desde 1922 a 1986, de Malinowsky (Argonauts
of the Western Pacific) até Clifford (Writing Culture), é muito parecida
com a história da arquitectura moderna; assim, Le Corbusier está para
a arquitectura moderna como Lévi-Strauss está para a antropologia
moderna; é o mesmo gosto pelas formas geometricamente puras, a
mesma ideia das coisas no seus lugares, de resto a linguagem do LevyStrauss está cheia de triângulos culinários e outros; Radcliff-Brown
poderia ser o Mies van der Rohe da antropologia moderna; há uma
certa similitude de percursos que se estende àquilo que aconteceu
depois do modernismo, ou na crise actual do modernismo, uma vez que
provavelmente o modernismo não acabou; e de novo a arquitectura e a
antropologia voltam-se a encontrar agora, porque, por exemplo, quando
os pós-modernos na arquitectura falam do double coding, duplos
códigos, no fundo põem ênfase no ponto de vista dos utentes, que
corresponde também à maneira como os antropólogos pós-modernos
dizem “não, não, nós não vimos bem o ponto de vista indígena, é preciso
dialogia, é preciso polifonia”; no fundo os arquitectos estão a falar um
bocadinho da mesma coisa; há percursos muito similares, em termos
latos, e nós temos a ganhar tudo em perceber essas similitudes, e em
trabalhar em cima dessa similitudes, incluindo a dimensão utópica.
E aqui volto à etnografia e normatividade. A arquitectura moderna, o
James disse-o, tinha uma dimensão utópica muito forte, por isso é que
era normativa; se nós olharmos para a história da antropologia moderna,
toda ela é feita de utopia; toda a reflexão sobre a religião primitiva
é marcado pelo pensamento de Durkheim, que andava a procura de
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para a antropologia; a coisa que mais me incomodava em arquitectura
era a obsessão de projectar o objecto; isso tem de ser mudado; quantos
arquitectos vão fazer uma torre Eiffel? muito poucos; mas a ideia
de cuidar do urbano, a ideia de cuidar do meio ambiente, seria uma
contribuição que a antropologia poderia dar à arquitectura. Eu não
acho que um antropólogo possa projectar, nem é o seu papel, mas eu
também não proponho que o arquitecto faça antropologia, sociologia,
filosofia.

s
e
t
a
b
e
D

uma coisa que não existia, e que era a religião primitiva como máximo
de coesão social. Depois os antropólogos britânicos reproduziram
essa visão utópica da sociedade primitiva, again, and again, and
again. Podemos passar do continente europeu para o continente
americano. Ruth Benedict estava à procura de uma espécie de utopia
apolínea. Há uma relação muito forte entre antropologia e utopia que
não parou com a actual crise do modernismo, isto é, em modalidades
mais fracas encontra-se tanto em arquitectura como em antropologia.
A grande questão, saindo agora da arquitectura para antropologia, é
saber se grande parte da reflexão antropológica actual, que parte de
uma postura crítica muitas vezes, não está articulada com uma visão
utópica. Há uma antropóloga americana, Aisha Khan, que colocou isso
muito bem. Ela trabalha sobre a ideologia da crioulização na Trinidad
e a propósito das utilizações que alguns antropólogos e estudiosos dos
estudos culturais fazem da crioulização, como uma espécie de energia
positiva, Aisha Khan dizia que devemos estudar menos o lugar onde
achamos que as pessoas deviam estar e mais o lugar onde as pessoas
realmente estão. Para responder à questão que o Luís levantou, eu
não veria as coisas assim: de um lado a normatividade e de outro a
etnografia. Acho que há misturas das duas coisas, tanto na antropologia
e na arquitectura modernas, como na fase actual das duas disciplinas.
Digamos que essa relação entre antropologia e utopia não é tão forte
como foi, mas sob formas fracas reflecte-se. Portanto, poderíamos
abrir aqui uma discussão, por exemplo sobre como o conceito de
transnacionalidade reflecte mais o lugar onde os antropólogos estão, e
onde eles acham que as pessoas deveriam estar, e menos o lugar onde
as pessoas estão efectivamente, que não são tão transnacionais como os
antropólogos. E aqui podemos ser verdadeiramente críticos. A partir do
momento em que falamos das utopias das pessoas, não das nossas.
JH
Acho que se deve juntar as duas disciplinas habitando o presente.
A antropologia começa no presente, onde as pessoas estão, com os
problemas do dia-a-dia, e a arquitectura também, o dia-a-dia, como
cozinhar, dormir, etc. É um ponto de intersecção muito interessante,
o presente; talvez a coisa mais difícil de ver seja o presente, e viver
o presente seja a coisa mais difícil. Mas há práticas diferentes de
investigar o presente. Frequentemente a utopia da arquitectura vem do
modernismo. O modernismo do arquitecto moderno, vê o presente em
função do desejável, do futuro desejável, que já está escrito, embora não
o tipo de investigação que você tinha feito, que era uma investigação
etnográfica sobre o ver. Essa ideia de investigar conjuntamente o
presente seria interessante, em função de fazer um programa. Quem
faz o programa? O mercado? O governo? Ao nível do programa poderia
haver uma grande colaboração entre a antropologia e a arquitectura.
Mas, em geral, a antropologia precisa de um ano, dois anos, muito
tempo. Tempo que o mercado não permite. Mas eu acho que estudar o
Joelho #02
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Sandra Xavier
Eu continuaria a mesma questão do João Leal. Não será a crítica
também ela utópica, já que propõe uma transformação daquilo que é
dado como garantido? Nesse sentido, a crítica não estará a pensar no
lugar onde as coisas realmente estão tendo em vista o lugar onde elas
poderiam estar?
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presente conjuntamente, seria produtivo.

JH
Se é crítica, não é utopia? É isso?

JH
Pois isso é, mas eu acho que a crítica tem de se reflectir na prática, e a
prática está no presente.

t

SX
Subjacente à crítica, há uma visão utópica de transformação, não é?
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JH
Pode, mas fica tudo muito mais pesado, por definição. Esse peso, conta.
Claro que há várias formas de crítica. Eu estou a propor uma crítica que
primeiro derruba, desfamiliariza, desfaz os preconceitos que todas as
disciplinas têm. Por exemplo, o direito. No Brasil há um dito: o direito
é perfeito, dê por onde der. Eu acho que se pode provar que o direito
é construído para facilitar o roubo, legalização do ilegal, etc. Isto é um
tipo de crítica que desfamiliariza. Acho que não tem nada a ver com
utopia.

a

SF
A arquitectura também.

JH
Pode ser, mas não tem a ver com a utopia; tem a ver com um futuro
não ainda vivido. Então, a crítica que tem a ver com a prática, com as
metodologias de investigação do presente, que tem base na prática, não
é utópica.
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Público
Eu gostava de colocar uma questão ao James Holston sobre o
conceito de densidade. Falou muito de proximidade física, entre
objectos. Pareceu-me que essa densidade de que fala nas cidades, e
que é necessária, deverá ter muitos outros factores para além dessa
proximidade física, e pergunto se tem algumas pistas sobre outros
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SX
Mas desfamiliarizar só faz sentido para mudar, para transformar...
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factores de densidade, para além da proximidade. Muitas vezes é
muito difícil aos arquitectos lidar com a densidade, e essa poderá
ser uma hipótese, mas terão de existir outras, para garantir que uma
cidade seja vivida. Outra questão, para o Sergio Fernandez, prendese com a observação de que a aldeia foi transformada, e agora, aos
nossos olhos, é feia. Para um arquitecto, já não lhe reconhecemos essas
qualidades de beleza. A questão que coloco é uma dúvida. Aquilo que
reconhecíamos como um valor na arquitectura popular, se calhar já não
reconhecemos naquilo que é chamada uma arquitectura popular ou não
erudita. E porque é que não reconhecemos beleza naquilo que é hoje
a arquitectura popular, que mistura elementos locais com elementos
globais? Porque se perdeu esse saber, que reconhecemos nessas
cidades que eram construídas pelo saber popular?
SF
Em relação a esta última parte, esses conceitos são difíceis de definir,
mas também é evidente que as alterações que resultam agora são
alterações muito apressadas no tempo, são feitas em muito pouco
tempo. As outras, as arquitecturas que considerávamos bonitas - e
não é lícito, na minha opinião, encaixilha-las para as ficarmos a ver
contemplativamente - têm uma história e uma sedimentação que as
novas não têm. Estou convencido que daqui a 40 ou 50 anos veremos
essa nova arquitectura, que achamos feia, de outro modo. Lembrome de deitar fora, em casa dos meus pais, móveis art-deco, que eram
horríveis. Agora não são, agora estão nos antiquários. Há uma certa
sedimentação e uma certa perspectiva que nós não temos ainda. Acho
que também não é lícito defendermos tudo. Não sei que padrões
teremos de estabelecer, nem tudo é bom, não acredito nisso. O que se
passa é que nós temos uma perspectiva recente sobre uma coisa que
tem uma história muito curta. Todos nós vemos as casas de emigrante
(que achamos muito feias, e que vão buscar muitas coisas à arquitectura
tradicional, se calhar muito mais do que é aparente), e vemos como
as paredes são mal construídas, entra humidade, entra chuva, e estão
construídas com processos construtivos que não foram adquiridos,
enquanto os tradicionais já estavam sedimentados, tinham sido
sedimentados durante séculos noutro tipo de arquitectura. Talvez por
isso a arquitectura popular nos encante tanto, mas como a par disso tem
outros defeitos, ficamos um pouco na dúvida.
JH
Um pressuposto da minha intervenção é que há um valor na vida
pública. Essa é uma coisa normativa. A vida social e a vida pública
são coisas desejáveis, e é o contrário do isolamento, da fragmentação,
da segregação. Então, o tipo de análise ou crítica que estou a fazer,
tem como pano de fundo esse valor. Eu acho que a densidade é um
factor, mas um só. Um outro ponto é a ideia de que um prédio, nessa
densidade que eu acho indispensável para assegurar uma vida pública
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A minha questão tem a haver com uma questão que James Holston
levantou. Referia um certo vício dos arquitectos, que promovia uma
certa fetichização do objecto. No entanto, devo dizer que, talvez fruto
da convivência com a antropologia ou com outras disciplinas, dá-me a
impressão de que hoje em dia, talvez exista no discurso contemporâneo
da arquitectura, ou dos últimos quarenta anos, qualquer coisa que
se calhar está mais próxima do espontâneo, da auto-construção, do
incerto. Ultimamente é muito frequente, para quem está na vida
académica, observar trabalhos finais de alunos ou trabalhos de
investigação, que se centram sobre a promoção de formas de associação
como as favelas do Brasil, ou os slums de Bombaim ou de Lagos, e
isso aparece de certa forma esteticizado. A certa altura isto é algo de
perigoso. Um pouco como o Sérgio falava, chegaram a Rio de Onor e
encontraram aquilo que parecia um paraíso perdido, mas só para quem
chega de fora, dos confortos da cidade. Para as pessoas que lá estão,
isso não é exactamente a mesma coisa. Ainda há pouco tempo num
documentário muito conhecido sobre um trabalho de Siza em Cabo
Verde, se refere que as pessoas vêem chegar um grande arquitecto,
prémio Pritzker, e estão à espera que o grande arquitecto vá fazer a
transformação do seu sítio numa cidade ocidental maravilhosa, com
todos os confortos. E a primeira coisa que ele faz é dizer que não há
vidros para ninguém, as janelas têm de ficar sem vidro, só com portada,
e a cobertura não leva telha, leva palha ou colmo. E as pessoas acham
que isso não é civilização, isso é andar para traz. A minha questão,
e que de alguma forma tem a ver com o trabalho do Sérgio, é se não
existe uma contaminação excessiva desta valorização ou fetichização
do quotidiano, do espontâneo, do informal, que pode ser perigosa no
sentido de cristalizar a construção e os modos de ver.
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urbana, tem que formalmente incorporar, interiorizar a energia das
ruas. Tem que definir as ruas e interiorizá-las. Eu acho que o Copan
interioriza esse fluxo, claro que não são todos os prédios, estou a
referir concretamente este prédio, e o seu sucesso tem muito a ver
com a capacidade de ser não só destino mas também continuação.
Essa incorporação do fluxo facilita a construção de uma vida pública.
Alberti referia a analogia entre a casa e a cidade. A sala é uma praça,
o corredor uma rua. Acho esse tipo de pensamento interessante para
pensar um certo tipo de diálogo entre público e privado, que de facto
se faz através da incorporação de um no outro. Assim, pergunto quais
seriam as ideias arquitectónicas interessantes para proteger e cultivar
esse lado público da cidade. Acho a densidade fundamental. A ideia
de incorporar as ruas dentro do prédio, é interessante e deveria haver
outras, que poderiam ser investigadas.

JH
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Concordo consigo, completamente. Eu diria que a estetização da
pobreza é uma coisa que não vale tanto para a antropologia como para
a arquitectura. Eu não fiz uma apresentação sobre a auto-construção,
de facto, mas sobre Copan, que não tem nada a ver. Concordo, mas isso
não quer dizer que, por exemplo, quando você tem uma comunidade
de emigrantes vietnamitas em Los Angeles (conheço um arquitecto que
tem uma encomenda de lhes fazer umas casas) não seria interessante
investigar os tipos de hábitos desses habitantes? Mas você apontou
uma coisa muito importante. Essa estetização muitas vezes é decorrente
do pós-moderno, que tenta evitar normas, regras, utopias. Esse pósmoderno cai nessa estetização. Nada como a investigação histórica e
social para mostrar como foi feita ou o porquê e como, ou seja, quais são
as opções. Concordo.
SF
Eu tenho um pouco esse problema. Logo por azar, aliás tu sabes, estive
no último CIAM, o que não é propriamente uma maldição, mas movome com alguma dificuldade nessa estetização das periferias porque
fui formado com a Carta de Atenas metida na cabeça. E portanto, não
me mexo muito à vontade nesta radicalidade de tudo aceitar; e, por
outro lado, como dizia o Nelson Mota, acho que uma certa exaltação
do caos e da desordem, se transformou de repente num motivo de
arquitectura. Eu vejo, ao nível das nossas cidades, imensa gente válida e
muito interessante, a defender a cidade completamente descontrolada,
desfeita, e a referir que essa seria a parte mais interessante da
cidade contemporânea. Eu duvido que não tenhamos que ter alguns
parâmetros, que não sei quais são. De facto eu vivo no Porto numa
Carta de Atenas, aliás até é normal dizer “lá vai aquele a passear na
Carta de Atenas”, porque os edifícios são completamente autónomos
do sistema viário. Não me dou muito mal com isso, porque sou um
privilegiado apesar de tudo. Tenho alguma dificuldade, pelo menos
a nível do preenchimento urbano em considerar tudo bom, porque
de facto não acho tudo bom. E eu não sei é quais são os limites. Há
uma certa exaltação do vale tudo, caótico, e por extensão as favelas.
Há livros maravilhosos sobre favelas, mas eu não sei se viver lá é
lindíssimo, tenho a impressão que não é. Eu acho que a arquitectura ou
a antropologia são feitas para a vida.
JH
Uma coisa de que gostei muito em Lisboa é ter descoberto que é uma
cidade de camadas. Para mim é importante, poder ver várias cidades
empilhadas numa única; eu acho isso mais rico do que não ter essa
sobreposição. Isso gerou uma pergunta: isso é propositado? A maioria
das pessoas respondeu que isso ocorre por falta de recursos. Se tiver
recursos é demolir tudo e fazer o plano. Acho essa ideia de camadas,
de cada geração construir a sua cidade na cidade, essa ideia pareceme interessante, é mais do que densidade. A ideia de estratigrafia é
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Para a antropologia, para mim pelo menos, não existe essa ideia de
espontaneidade, de uma arquitectura espontânea. Tudo o que se faz
tem regras. A gente se veste, come, dorme, com normas culturais. Assim,
essa ideia de arquitectura espontânea incomoda-me. Incomoda-me
quando vou a uma favela, a um bairro de auto-construção; o que eu
acho interessante, do ponto de vista da arquitectura, é o envolvimento
das pessoas, as pessoa comentaremem o tipo de janela, o tipo de
revestimento. Nas camadas pobres no Brasil, a arquitectura é uma
linguagem social, porque é muito difícil ter uma casa. Começa com
um barraco, e dez ou vinte anos depois, está ainda a fazer a casa. Por
isso a arquitectura é uma coisa muito rica. As pessoas debatem o tipo
de tijolo, o que é que combina com quê. Não há nada de espontâneo,
nesse sentido. De facto transforma-se numa narrativa: cada tijolo, cada
quarto, cada janela, que aparece, é a evidência de um envolvimento
na sociedade, o que significa ser brasileiro naquele momento, naquela
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Eu quero só colocar uma questão. Em primeiro, agradecer os momentos
que o Sergio Fernandez e o James Holston nos proporcionaram,
principalmente pela complementaridade das duas apresentações
que nos fizeram. Complementaridade em diversos pontos, e uma
complementaridade chocante em termos de contextos completamente
diferentes. Um desses pontos de complementaridade que retive, e
que de certa forma foi já respondido na resposta à pergunta anterior,
é o facto de através do inquérito à arquitectura popular em Portugal
ter havido uma busca de legitimação de uma arquitectura moderna
através da arquitectura popular e genuína, se podemos dizer assim.
E ao mesmo tempo o James Holston apresentou-nos outra situação,
em que indo buscar como exemplo essa arquitectura genuína e
espontânea, com esse mesmo exemplo combate ou faz uma crítica
a essa mesma arquitectura moderna. Portanto, com o mesmo termo
de comparação consegue obter argumentos também eles diferentes
ou complementares, tal como foram as vossas duas apresentações.
Essa arquitectura genuína e feita pelas pessoas é, de alguma maneira,
considerada verdadeira. Uma verdade com a qual pode ser comparada
outra arquitectura. A questão que eu coloco é se essa arquitectura
é verdadeira porque é feita pelas pessoas. Parece-me que esse é um
do motivos, o que nos leva a colocar a questão se a arquitectura feita
pelos arquitectos é verdadeira ou se é falsa. Ou seja, vem entroncar
na pergunta que foi feita antes, e que já foi respondida, mas não quis
deixar de colocar a minha interpretação neste ponto.
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extremamente forte em termos de facilitar essa sala pública que é a
cidade. Eu acho importante preservar essa estratificação, em vez de
construir a fortificação, o isolamento, a segregação do condomínio
fechado.
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situação. Essa reflexão do presente, do passado e do futuro, nas pedras,
numa arquitectura extremamente rica, nas favelas, nos loteamentos
clandestinos, é muito mais válida do que visitar uma casa projectada
por uma estrela, onde o dialogo é simplesmente hermético, é um
diálogo entre arquitectos. Claro que as reuniões de antropologia
também têm o seu hermetismo, não tenho nada contra isso. O meu
ponto é que nesse bairros a arquitectura é uma coisa vivida, e isso é
maravilhoso: Não se trata de estetização, porque as pessoas utilizam a
arquitectura para falar do seu presente, do seu futuro, do desejo. E isso
é que é rico em termos arquitectónicos.
SF
Estou de acordo, mas acho que tudo isso tem muitas nuances. Eu estive
envolvido no processo SAAL. As pessoas participavam muito, e nós
também. Isto é, nós não abdicávamos da nossa qualidade de técnicos,
de achar que aquela janela devia ser ali e não ali, porque tinha esta
vantagem ou outra, e do que se tratava era de estabelecer um diálogo
que não fosse viciado, e que fosse um diálogo capaz de tornar as
pessoas participativas. Claro que um técnico sabe muito mais do que
as pessoas e chega lá e diz que não pode ser ao contrário. Também
devo dizer que essa espontaneidade, que James Holston não gosta, e
se calhar eu também não, é normal. Assisti às pessoas, depois de as
casas estarem prontas, a usarem a casa e a mobilarem a casa. E em
muitos casos, como é natural, e insisto que é natural, foram buscar os
piores modelos de mobiliário, os modelos mais absurdos para a sua
própria vida, porque eram as referências que tinham, e mais do que
as referências, era a utopia que eles viviam, porque era viver como os
ricos, e portanto foram buscar isso tudo. Eu acho isso um fenómeno
naturalíssimo, o que não vou dizer que me parece muito bem. é assim
mesmo, e não há nada a fazer. Portanto, acho que essa participação
pode ter muitas vertentes, não é garantidamente positivo; o que ela é, é
real. Temos de aceitá-la. Quando muito, poderíamos discuti-la, também.
como exemplo, um dos senhores de uma casa comprou uma cama de
bilros. os quartos tinham o tecto inclinado, e um dos paus da cama teve
de ser cortado para colocar a cama no quarto. ele ficou extremamente
irritado, porque a cama não entrava. eu fartei-me de lhe dizer: “ó senhor
Ramos, porque é que vai comprar uma cama dessas, que não lhe cabe
no quarto?” Não houve processo. Ele queria ter uma cama de bilros. A
cama era também muito alta, e ele não conseguia subir e descer para a
cama normalmente. Mas era a imagem que tinha de uma cama de ricos.
Estas coisas vão-se desmontando, e o senhor hoje já não tem essa cama.
Mas na altura, tinha de ter essa cama, realmente. Há pouco tempo vi um
documentário sobre o SAAL, e havia uma crítica a esse desfasamento.
Nisso estou em total desacordo porque era impossível ocorrer o
contrário. O mobiliário das novas casas havia de corresponder ao
desejo. Acho que o processo está em não nos demitirmos, mas também
em não exercer uma ditadura. Há um encontro aí que é preciso procurar.
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