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Sessão II
24 / 11

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
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