PROBLEMAS
DA
ARQUITECTURA AUTONOMA
PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUITECI'URA POPULAR
Por Património Cultural entende-se toda a experiência
e consequente objectivação nos planos material (aglomerados, casas, paisagens, monumentos, tecnologias .•• )
e espiritual (literatura oral e escrita, música, dança ... ),
caracterizante de um povo no seu devir histórico.
Num âmbito gradualmente mais restrito é possível
salientar-se, para efeitos de análise e intervenção, áreas
específicas desse mesmo Património. Não deverá contudo,
perder-se nunca a noção do todo cultural em que a parte
eleita se insere, nem as diferentes facetas que o mesmo
objecto considerado pode assumir, em simultâneo, enquanto realidade material e espiritual.
Deste modo, ao falar-se de "Arquitectura Popular",
"Arquitectura Espontânea", "Arquitectura sem Arquitectos", "Arquitectura Autónoma (rural e urbana)",. pretende limitar-se e precisar-se um campo de análise e intervenção e clarificar-se conceitos tantas vezes envolvidos de
ambiguidades.
Por outro lado, quais as razões que nos levam, hoje, a
alertar para a necessidade de práticas urgentes de levantamento e recuperação deste património, que instrumentos
e meios haverá que criar, para os fins em vista, num quadro
político-administrativo que aponta para uma descentralização e em simultâneo para uma inserção europeia, como
se deverão caracterizar, a nível do método e tipologia de
investigação esse levantamento e recuperação de Património?
Qual a atitude do arquitecto face a esta problemática?

O POPULAR E O ERUDITO
Populares, são tanto as pastas dentífricas, os detergentes, os electrodomésticos, como as casas dos "patos
bravos", a casa do emigrante, os clandestinos, os bairros
da lata, a casa autónoma rural.
Digamos que o termo "popular" não vive fora da massificação do objecto em si mesmo (pastas dentífricas, electrodomésticos ... ) ou da reprodução mais ou menos alargada de
um processo de fabrico conducente a objectos não repetitivos (casa autónoma rural ... ).
Nesta última situação bastante específica, a casa autó~oma rural, só a ideia de arquitectura, a tipologia, poderá
ser reproduzida enquanto património comunitário que é.
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Poderosos agentes de
intermédiarização (Estado, promotores,
grupos ~conómicos, técnicas
sofisticadas ... ) contrariando total ou
parcialmente o prinCípio da identidade
do HOMEM "INDIVIDUAL-COMUNITÁRIO" com o espaço
que habita.
(Foto obtida em
"Despues de los urbanistas que?"
de Robert Goodman)

Contudo, se se pudesse dizer que, ao materializar-se uma
casa autónoma rural, se passa de tipologia arquitectónica
(nível das ideias) a modelo arquitectónico (nível das formas
construídas) então, estar-se-ia sempre perante um "modelo" castrado e inviabilizado. De facto, a essência de
"modelo" é a sua possibilidade de repetição e na casa autónoma rural, enquanto objecto construído, nunca conseguiremos encontrar dois exemplos iguais. Só a nível tipológico
(ideia de arquitectura) essa repetição é viável.
A designação de "popular" penetra assim em primeiro
lugar na "casa autónoma rural", por via do mundo tipológico, isto é, da ideia de arquitectura comum a muitos
objectos construídos numa certa região, num dado período
de tempo. Só depois vêm os aspectos relacionados com a
sua condição de autosuficiência ao nível dos materiais de
construção, técnicas construtivas e relações sociais de tipo
comunitário inerentes à sua produção.
Se tentarm'os comparar a casa autónoma rural co~ a
casa do "pato bravo" standardizável não só ao nível do
projecto como das formas construídas, talvez concluíssemos
que a primeira, é bem menos popular que a segunda, pelo
simples facto de não existirem naquela objectos cons·
truídos massificáveis.
. Sucede porém que neste caso, a comparação não .deixa
de ser bastante secundária. A designação de "Arquitectura
Popular" só é comparável por oposição dialéctica à de·
signação de ''Arquitectura Erudita''.
Eruditos, são os objectos do poder ou pelos quais se
efectua o exercício do poder. Monumentos, palácios, solares, fortalezas, concertos musicais, literatura escrita,
certa linguagem falada ... , situam-se na área do domínio
cultural e material de uma elite ou classe social sobre diferentes classes ou grupos sociais.
O conhecimento "popular'', até ao aparecimento dos
grandes meios de comunicação e massificação do ensino,
era elaborado e apreendido pelo homem numa experimentação directa com as situações e os objectos em si. Foi
um conhecimento transmissível de geração para geração,
num processo autónomo e independente das instituições
dominantes. Hoje, porém, na elaboração desse conhecimento dito "popular", já se não prescinde, na maior parte
dos casos, dos agentes de intermediarização (escolas,
livros, televisão, video-tape ... ) cujo objectivo é, de imediato, o da reprodução massificada de um saber e ideologia
tendo em vista a manutenção de urna cultura dominante.
O conhecimento "erudito" é institucionalizado e afecto
a grupos ou classes sociais restritos. O saber é transmitido
por um pequeno número de especialistas, com recurso,
hoje, a técnicas sofisticadas.

A grande "ascese" do saber erudito, sempre que não
esteja em causa um domínio de elite ou classe social é,
contraditóriamente a sua própria popularização. Porém,
reside aqui a morte dessa condição de "ser erudito" sempre
que é massificável.
Quem dirá, por exemplo, que a ópera em Lisboa (Coliseu) não é hoje um espectáculo popular, não na s~a realização mas no seu consumo? Quem ousa, porém popularizar a execução da ópera?
· Da mesma forma, quando numa dada fase do processo
histórico surgem no território hoje designado por "Portugal" às primeiras casas de forma quadrada ou rectangular (então formas eruditas) e a casa dominante em
número, era ainda redonda ou ovalada (formas populares),
passa-se a assistir a um movimento progressivo de aceitação do novo desenho da casa construída, até que o redondo é práticamente abandonado na construção das habitações.
As formas rectangular ou quadrada, inicialmente eruditas pelo facto de serem o comeÇo de um processo construtivo associado à romanização, \deixaram de o ser quando
se "massificaram" ou popularizaram.
Segue-se um exemplo inverso; as construções da Costa
do Castelo (Lisboa) genéricamente designado por "populares", como que perdem essa caracterização quando os
seus habitantes as abandonam ou são expulsos em processos de renovação e recuperação arquitectónica e urbanística e se assiste à ocupação e apropriação desses espaços
por elites sociais.
Então, essas construções e lugares ganham o cunho de
eruditos pela afectação aos seus novos utentes.
Conclui-se assim, ser um erro a designação de "popular" aplicada com um sentido absoluto a determinados
objectos, já que noutros períodos de tempo, esses mesmos
objectos quanto ao seu uso poderão ganhar o estatuto de
uma certa erudição.
De igual modo, o lestro de "popular'' parece demasiado
largo podendo abranger as situações mais diversas (casa
do emigrante , casa do "pato bravo", casa autónoma rural,
clandestinos, etc.).
Mostra-se assim como, no âmbito do espaço arquitectónico, é ~ecessário delimitar, "restringir" e caracterizar melhor o objecto de análise e intervenção já que, com
a designação de "popular" e de "erudito" nos situamos a
um nível de conceitos ainda muito generalizantes e com
marca indiscutívelmente classista.
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ASPECI'()S A CONSIDERAR NA CARACI'ERIZAÇÃO DA
ARQUITECTURA AUI'ÓNOMA
A ''Arquitectura Autónoma'' rural ou urbana, é uma das
áreas componentes da "Arquitectura Popular" em que todo
o espaço existente ou em construção se caracteriza nos
seguintes aspectos:

2 - A identidade do homem com o espaço produzido
decorre num contexto de permanente dialéctica entre
os possíveis significados, sagrado e profano, para
cada lugar dum território considerado.
O homem situa-se assim num jogo constante de delimitação de "fronteiras" entre a ordem e o caos ou,
no estabelecimento de pontes ... 'relacionais" e de
"convivialidade" entre diferentes espaços, cuja vitalidade . e ultrapassagem, são a essência do seu
existir.
A afirmação de Le Corbusier de que "a casa é uma
máquina para habitar", tendo sentido num contexto
de desenraizamento urbano, é um perfeito absurdo
quando transportada para o espaço e arquitectura
autónomos porquanto, aqui, não há "lugar" sem
alma.

l - Existe uma identificação do homem enquanto ser
individual e comunitário com o espaço produzido.
Este aspecto, é tão vital à essência de uma cultura
que, segundo Levy Strauss, os jesuítas conseguiram 3 -Na percepção psicológica das relações entre objectos
ou espaços existentes e em construção, o homem, na
domesticar e aniquilar os índios Bororo, alterandosua experiência directa com o mundo exterior e
-lhes a estrutura do povoado.
num acompanhamento e afectação com a própria
Da mesma forma, os estrategas da guerra, nas
transformação das memórias construídas do pasantigas colónias portuguesas, procuravam dominar
as populações para além do uso das metralhadoras,
sado, tende a estabelecer "marcos absolutos" de
desventrando-as do seu próprio habitat cultural consreferência.
truído. Para isso, encurralavam essas populações em
Estes, situam-se num ·tempo absoluto, cíclico,
ritual, não uniforme.
"aldeias modelo" de desenho ortogonal, betão,
chapa zincada na cobertura e em que todos os refeO tempo cíclico existe como ritual no avivar do
carácter "absoluto" destes marcos.
renciais construídos do passado eram arrasados.
Neste contexto de espaço e arquitectura autónomos,
Acentue-se que não são raros os exemplos de povos
o modo como o homem se situa perante o mando é
que, face a agressões deste teor, se decidem pelo
de oposição dialéctica à noção de "marcos relativos
auto-suicídio colectivo.
(efémeros)" num tempo relativo, crono e mecânico,
Entre nós, problema semelhante é o dos velhos que,
tão próprio das situações afectas à urbanidade.
enraizados a sistemas comunitários, decidem por
termo à vida perante a perspectiva de acabarem os
seus dias em "Lares para a Terceira Idade", en- 4 - A experiência relacional do homem com os diferentes
marcos vitais para a sua existência ou a percepção
quanto que nos grandes centros urbanos, estes
reivindicam equipamentos sociais deste tipo como
e compreensão do relacionamento de qualquer eleforma de solucionar o problema da velhice.
mento da natureza com qualquer outro elemento,
Que pensarão hoje, os nossos governantes, "tão
vem caracterizar o/s território/s no sentido etoempenhados" numa inserção económica do país a
lógico, do indivíduo, grupo, família, classe social,
nível da Europa com consequências imprevisíveis
sociedade, ou outras espécies.
a nível da organização do nosso espaço-tempo,
A percepção da dina"mica destes territórios e do
enquanto que de forma tão i"esponsável, paralisam
desenho das formas assumidas na sua espaciatoda uma política de fundo, de recuperação do nosso
lizaçilo, é essencial à compreensão deste fenómeno
património habitacional e urbanístico? (1)
enquanto facto cultural que é. Também aqui o
"saber operatório" em vez de um "saber factual"
Que forma tão lastimdvel de sepultar a identidade de
é cerne na prossecução destes objectivos de estudo
um povo com o seu _espaço e a arquitectura, face ao
aqui enunciados.
"estrangeiro" dominante, "quando essas condições
poderiam ser, pelo contrário, vitais a um relacio5 - Há uma ausência de "especialistas" na produção
namento de convivialidade entre ambos".
deste tipo de espaço e arquitectura e uma autonomia
Olhemos com minúcia para o espaço e arquitectura
relativa quer quanto a técnicas de construção quer
autónomos, ainda tão marcantes no nosso país e
quanto aos materiais de construção empregues.
veja-se como a obra mais vulgar pode ser ao mesmo
São precisamente estes aspectos que, conjugados
tempo comunitária e individual, num relacionamento
com
um forte sentido ecológico na produção do
e impacto estático ·surpreendente.
espaço e da arquitectura em questão, que garantem
Não fora a identidade do homem na sua dualidade
o "fades" regional daquilo que se constrói. A tipo(individual-comunitário) com esse espaço e arquilogia arquitectónica, isto é, a ideia de arquitectura,
tectura que, não teríamos hoje, por certo, esse
de modo algum pode ser considerada património
fascínio por muitas das aldeias e bairros de cidades
exclusivo da região.
no nosso país .
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A comunidade no exercício da sua
identificação com o espaço produzido.
(Foto cedida pela Junta de Colonização
Interna).

MODOS DE VER A "ARQUITECTURA Alll'ÓNOMA" E O
RECURSO A NOVOS INSTRUMENTOS DE
INVESTIGAÇÃO SOBRE ESTA MATÉRIA

6- No espaço e arquitectura autónomos, há a ausência
do "modelo" repetitivo e standartizável.
Existe apenas a afirmação de espaços tipológicos em
processo evolutivo.
Por tipologia arquitectónica entende-se a essência da
própria arquitectura, em cada instante. Existe ainda
ao nível das ideias que, num contexto comunitário,
são património de todos os seus elementos e não de
especialistas.
Essa ideia de arquitectura, enquanto tipo, não é de
forma alguma estática. Como toda a realidade material evolui também ao nível mental se criam as respostas às realidades materiais do presente, ou, antecipações às necessidades futuras.
Fique claro que não existem tipologias estáticas no
âmbito do espaço e da arquitectura autónomos como
o que querem jazer crer certas teses passadistas.
Num contexto urbano, não autónomo, a tipologia da
arquitectura ao materializar-se tende em breve a
repetir-se, por vezes, até à exaustão. É esse carácter
repetitivo que a transforma em "modelo".
Nenhuma tipologia, enquanto tal, é standardizável,
já que essa é a condição própria do modelo.
No espaço e arquitectura autónomos, não existem
modelos mas apenas tipologias. Mesmo que ·os elementos construtivos, neste contexto, fossem standardizáveis, o que constitui à partida uma primeira
condição de cariz tecnológico para o aparecimento do
"modelo" e a inevitável repetitividade de espaços e
objectos, a adaptação rigorosa destes a cada contradição ecológica e etológica em presença, leva necessáriamente a que se exprima o "direito à diferença"
dentro de cada tipologia, isto é, dentro da mesma
ideia de arquitectura, sempre que esta tende a materializar-se em formas construtivas.
7- No espaço e arquitectura autónomos, cada tipologia
só é identificável a uma determinada região para um
limitado período de tempo, tanto menor quanto
maior fôr o ritmo de transformação da realidade.
Quer isto dizer que, na mesma "formação social"
de um dado país, correspondem em simultâneo
formas de espaço e arquitectura diferentes, adequadas a cada "modo de produção" em conflito,
tendendo as formas do espaço e arquitectónicas
dominantes em cada região, num dado momento,
arrasar ou recuperar todas as outras formas, dentro
e fora dessa mesma região. É por isso que, afirmar-se de modo absoluto que uma casa é tipo Minho,
Trás-os-Montes ou das Beiras se cai num primarismó
teórico tão grande como o que impregna o "Portugal
dos Pequeninos''.

Num primeiro estádio de análise, a "Arquitectura Popular em Portugal" do então Sindicato dos Arquitectos,
caracterizou-se por uma visão funcionalista do espaço, por
vezes ingénua, em que se pretendia simplesmente descrever e enumerar as diferentes partes componentes da
casa.
Esse levantamento genérico das peças arquitectónicas
do país com impacto estético designadas por "populares"
obedecem, ao nível dessa descrição meramente funcionalista, a critérios que não nos permitem hoje ter uma
percepção da evolução tipológica do espaço e, a ter-se
caído salvo em algumas excepções em posição teóricas
"justificativas" de práticas regionalistas estáticas e retrógradas.
Orientado para os aspectos formais deste tipo de objectos que mais realçavam arquitectónicamente a nível do
território das "regiões", esse levantamento não articula as
formas construídas com a cultura dinâmica de um povo.
Dispõem-se hoje, porém, de novos instrumentos de
análise do espaço que nos permitem adquirir, quando
devidamente articulados, melhores níveis de compreensão
deste fenómeno.
Situam-se aqui, particularmente, a etologia humana
enquanto ciência que analisa e estuda o comportamento do
homem e os territórios dinâmicos que delimita enquanto
indivíduo, grupo ou sociedade, a semiologia arquitectónica
voltada para o estudo do nascer, crescer e morrer das linguagens do espaço, a ecologia, enquanto ciência integradora dos diferentes sistemas ambientais em presença.
Haverá ainda que proceder, no presente momento de
austeridade energética, ao estudo do comportamento térmico e acústico dos materiais de construção, exposição
solar destas edificações, locais de implantação e características dos solos quanto à aptidão agrícola. Estes aspectos
têm a ver com a necessidade da compreensão de uma
racionalidade económica num contexto de autosuficiência e
das suas possíveis implicações formais no espaço construído.
Também, o antropólogo e o biólogo têm aqui um mundo
a desvendar. Os aspectos formais (desenho do corpo e
atitudes agressivas ou afáveis) do indivíduo, do grupo ou
da comunidade, relacionam-se com o jogo permanente da
delimitação, alargamento ou constrangimento dos territórios que lhes são afectos e, naturalmente, com os espaços
existentes e produzidos. De facto, os biologistas sabem
hoje que, face a qualquer agressão ou alteração de referenciais, o organismo não dispõe de um sistema urgente de
resposta específico e é no s«u conjunto que reage à mudança, segundo a personalidade do indivíduo e o meio
envolvente em que vive.
Ora, sendo a arquitectura uma forma excelente de se
construir quer fronteiras entre territórios, quer pontes de
relacionamento, interpenetração e convivialidade, é natural
que os estudos de "Laborit" se interroguem de forma
tão incisiva sobre os aspectos formais das casas de hoje, das
ruas, bairros e cidades.
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"PORTUGAL DOS PEQUENINOS"
mente quando pretende dizer que
cada tipologia arquitectónica é
património absoluto e intemporal de
cada região específica.

Acaso já se questionou porque é que o filme "O meu tio
da América", tanto tempo em exibição e em que estas
questões se levantam veio provocar tamanha polémica?
Será que a visão biológica do espaço não abana mesmo a
fundo o cerne da nossa cultura actual?
Verifica-se assim tratar-se agora relativamente a toda
esta problemática, da necessidade cada vez maior de se
dispôr de um "saber operatório" em oposição a um "saber
factual". Procura-se escolher "na massa imensa dos factos
diversos um número ínfimo de· dados portadores de significação e em que essa significação é experimentalmente
verificável" (1). É então inevitável que nos interroguemos
sobre quais os objectivos e a forma de articular todas estas
áreas do saber.
Quando, com a especialização do homem se perde a
compreensão do todo em cada fenómeno e, sendo hoje
impossível abarcar-se a globalidade do "conhecimento
factual", ressalta em oposição à memorização tradicional,
o emprego dos métodos informáticos cujo objectivo é o de
fornecer "todos os elementos necessários para estudo de
interpretação e síntese que conduzam à elaboração de conceitos". (2)
"A aquisição tradicional de um micro-saber universal
vigente" será substituído pela habilidade de interrogação e
utilização dos "stocks" de informação. Os conceitos serão
mais importantes que os factos, as repetições mais importantes que as recitações". (2)
Não obstante os perigos que pode conter uma sociedade
futura informatizada, aconselha-se aos cépticos desta revo.lução de se poder vir a perceber os fenómenos do espaço
com uma dimensão globalizante, a leitura de uma publicação ainda recente "Consequências Pedagógicas da Informática do Ensino da História - Subsídios para o Estudo da
Arquitectura Religiosa do Distrito de Portalegre". (2)
Apesar de não se estabelecerem nesta obra as correlações possíveis entre as diferentes disciplinas auxiliares na
caracterização da arquitectura e do espaço, pela ausência de
Bancos de Dados, as perspectivas e potencialidades futuras
apontadas assim como os resultados obtic;los na investigação
efectuada naquele Distrito sobre a evolução das tipologias
da arquitectura religiosa são, só por si, dentro destas matérias, uma subversãoquanto a instrumentos de trabalho ao
que até aqui se tem feito no nosso país.
Julga-se porém que, para além do recurso a estes instrumentos tecnológicos de recolha e tratamento de dados nas
matérias consideradas, e depois de uma metologia devidamente concertada, haverá que conjugar de forma participativa e integradora, a acção de diferentes organismos
nomeadamente, o Instituto Português de Património Cultural, as Escolas de Arquitectura, assim como as Escolas
ligadas ao ensino das Ciências Sociais e Psicologia.
Por sua vez, estes estudos, contráriamente à "Arquitectura Popular em Portugal" do então Sindicato dos Arquitectos, deverão incidir de forma aprofundada e não dispersa, dentro de cada área cultural-social-económica-geográfica considerada, sobre casos devidamente eleitos
e pontualizados. Já não seria só a casa com impacto formal,
isolada propositadamente de todo o conjunto do aglomerado, a ser objecto de análise, mas sim todo o aglomerado
em si com vista à compreensão da evolução das tipologias
arquitectónicas existentes.
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A PROBLEMÁTICA DA RECUPERAÇÃO E "DEFESA"
DO ESPAÇO E ARQUITECTURA AUI'ÓNOMOS
Parece evidente que a condição de espaço e arquitectura
autónomos enquanto tal, é inconciliável com qualquer processo que lhe seja estranho a si mesmo, nomeadamente
com a sua própria "defesa" desencadeada por especialistas
e entidades afectas à produção e controlo do espaço e da
arquitectura em geral.
A questão que se coloca então, é esta:
Até onde é que uma determinada tipologia de espaço
afecta a um certo modo de produção e modo de vida dominantes, pode ir, a ponto de arrasar ou recuperar as tipologias pré-existentes?
Até que ponto e em nome de que princípios, é que determinadas tipologias de espaço pré-existentes podem impedir
ou bloquear o surgimento de novas tipologias?
De um lado a "defesa" passadista do espaço e arquitectura autónomos, isto é, a sua manutenção "ad eternum"
em termos absolutos e estáticos.
Do outro, são os agentes directos da sua destruição,
apontando cada vez mais para formas de produção de
espaço e arquitectura em total arrogância para com os ecosistemas locais.
Que tem o espaço e a arquitectura autónomos a ver com
isto?
Peguemos no exemplo concreto de Monsanto da Beira
e analisemo-lo à luz desta problemática.
A existência de legislação instituída, rigorosa e dura na
"defesa" do património local, uma vez que se contraria a
dinâmica das própria;; tipologias do alojamento e do aglomerado existente, leva a que as populações, numa fase
inicial, abandonem esses espaços por não responderem às
suas necessidades de vida.
Para a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais, naquela altura, esta aldeia manter-se-ia como
que numa redoma de vidro, petrificada no tempo, em que
a acção do homem não poderia ter qualquer efeito de
mudança. Só que, mesmo que o. homem cruzásse os braços
e se ausentasse da tarefa reguladora da manutenção dos
ecosistemas em causa, estes mesmos ecosistemas manteriam muito naturalmente urna vida própria, independentemente do homem, e deste modo uma constante transformação da sua realidade.

Em certa medida poderá
dizer-se que a experiência
S.A.A.L., no pós 25 de Abril
foi, não um acto de festa,
não laboratório de participação do arquitecto com o
utente e produtor (individual-comunitário) da casa própria
ou do edifício colectivo.
Mas, poderemos considerar
também este caso, como um
processo tendente à negação
do arquitecto especialista e
em simultâneo, da
recuperação, integração e
controlo pelo poder dominante dos movimentos sociais
produtores de espaços
autónomos.

No caso de Monsanto da Beira o "estrangeiro" do lugar
invade então esse espaço; progressivamente abandonado,
apropria-se "temporáriamente dele e, em simultâneo,
surge o típico e o castiço nas linguagens da arquitectura,
morte subtil das linguagens antecedentes.
Se, pelo contrário, o poder·instituído não tivesse demarcado essa aldeia como "museu morto", a dinâmica das
populações, num processo produtivo que, por razões de
ordem económica, são forçadas a abandonar as terras de
origem, em breve transformaria a arquitectura tradicional
em arquitectura do emigrante com toda a carga de "arrogância", e ruptura que lhe é própria relativamente à paisagem anterior.
Diga-se contudo que, sendo as rupturas por vezes
essenciais à própria vida, poderemos afirmar que para o
caso das tipologias e linguagens do espaço, o aparecimento
de mudanças, só por si, não constitui acontecimento condenável, ... antes pelo contrário.

O que é, sim, motivo de fortes preocupações será a
direcção, o sentido e a forma que assumem essas mesmas
mudanças.
Para onde vamos, que queremos da vida, como especializar as novas formas de estar?
No espaço e arquitectura do emigrante, as leis de
implantação são agora outras, os princípios de auto-regul~ção, auto-suficiência, respeito pelos cosistemas existemas são sistemáticamente postos em causa.
Mectivamente está-se ligado à terra-mãe.
Económicamente está-se preso a outro local, uma cidade
distante, geralmente o estrangeiro.
O espaço e arquitectura do emigrante andam à procura
de si mesmo. Falam-nos da miséria e grandeza de quem os
produz, do drama de um povo que quer .ser gente sem saber
bem como.
O desejo de alargamento dos ecosistemas rurais pré-existentes, os mecanismos de poder individual, uma vontade de auto-afirmação perante a comunidade, a apreensão
de aspectos parcelares doutras linguagens de arquitectura
fundidas com valores locais, levam a uma arquitectura do
emigrante, violenta com o meio.
Quando, no recente Congresso dos Arquitectos Portugueses, M. Moutinho apresenta a tese da defesa radical
e sem limites da arquitectura do emigrante, para além de
aspectos muito positivos que a sua investigação nesta matéria apresenta, não podemos deixar de nos opôr a um certo
gesto simplista que caracteriza o modo como ele próprio se
coloca perante este mesmo problema. Contra a sua defesa
radical desta arquitectura, fácil seria argumentar com dados
negativos que lhe são de igual modo caracterizantes.
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No jogo e nas brincadeiras
das crianças existe com
frequência a simulação e a
aprendizagem da identidade
delas próprias com os
espaços auto-criados.

É que, do ponto de vista da investigação não se deve
tratar de defender ou combater esta arquitectura mas sim,
percebê-la na sua essência e dinâmica própria.
Concorda-se porém com M. Moutinho quando diz que
este problema, é bem mais vasto e inerente à própria produção do espaço a nível geral do país. Neste contexto, a
arquitectura do emigrante deixando de ser autónoma, é
muito mais agradável que a da maioria dos bairros limítrofes das grandes cidades.
Paradoxalmente, o emigrante no seu amor pela terra·mãe, cai numa arquitectura de desenraizamento da própria
terra-mãe.
Assistimos hoje, assim, a um processo de destruição de
tipologias e linguagens nos territórios afectos ao espaço e
arquitectura autónomos. Contudo, até que ponto a reaprendizagem do uso dos novos materiais de construção, a descoberta das suas próprias contradições no âmbito dos códigos e linguagens utilizados, numa via de desenvolvimento
que não esta, não virá de novo a gerar um sistema completo
e coerente de sinais assim como novas linguagens?
Uma outra hipótese dentro desta problemática, até aqui
ainda não experimentada no nosso país, parece esboçar-se
só agora. Consiste na revitalização dos ecosistemas locais
(Eco-Museus), integrados num processo de cooperação
entre os seus elementos por forma a que, na relação com os
outros ecosistemas, assumam plenamente a sua força.
Aqui o preço do objecto produzido, pago por qualquer con- O ARQUITECTO PERANT.E A PRODUÇÃO DE ESPAÇO E
ARQUITECTURA AUTÓNOMOS
sumidor tem de estar conforme a força do trabalho gasta
na sua produção.
As relações de cooperação entre os produtores, por sua
A produção de espaço e arquitectura autónomos já foi
vez, permite-lhes a acumulação de capital necessário para dominante no nosso país. Hoje, porém, constitui cada vez
o alargamento dos ecosisternas ein que vivem e que natural- mais uma situação de marginalidade perante a produção
mente vão desejar.
de "espaço legalizado e institucionalizado".
Diga-se mesmo que, do ponto de vista da "deontologia
Num momento seguinte, os objectos produzidos tornar·se-ão só acessíveis a escassas minorias, de poder de profissional" o arquitecto, em linhas gerais, não pode
compra elevado, ou então, caso se enverede pela industria- pactuar com a produção de "espaço e arquitectura autólização do "artesanado." atinge-se a sua banalização e nomos". Só como acto pessoal, num plano filosófico ou de
decrepitude.
•
marginal perante o sistema dominante, nunca como arquiA espacialização desta contradição, no campo da arqui- tecto, essa atitude de defesa de produção deste tipo de
tectura, vai também surgir. Corno se imaginaria a standar- espaço e arquitectura é viável.
Não deixa porém de ser um acto perfeitamente legídização de um certo tipo de arquitectura até aí autónoma
numa dada região?
timo e da maior importância o seu papel, enquanto espeEm certa medida, não estaria isto subjacente ao prirna- cialista, na recuperação dessas "formas autónomas" consrismo teórico dos "defensores" e proponentes da "casa truídas, ainda que os seus novos utentes, muito naturalportuguesa"?
mente e em certa medida, possam vir a dar-lhe uma nova
Fique pois claro que, por mais amargo que seja, da insti- conotação simbólica.
tucionalização dos mecanismos de produção do espaço e
Então, o que foi autónomo já o não é mas mantêm-se
arquitectura autónomos, deriva a morte desta mesma arqui- vivas as memórias construídas caracterizantes de um povo,
tectura. Não obstante tal facto, esse património deve ser vitais para a identificação consigo mesmo.
recuperado activamente para novas funções adequadas às
necessidades do presente, não só porque do ponto de vista (1) A título de exemplo, com o " Programa PRID ", hoje bloqueado,
foram recuperadas só no ano 77 /78 cerca de 8.000 casas degrameramente económico tal projecto é competitivo com consdadas.
truções de raíz corno, essencialmente, não se castra a
memória e a identidade de um povo consigo mesmo, evi- (2) " Conceitos Pedagógicos de Informática no ensino da História"
tando a sua destruição sistemática como está hoje a aconMaria da Conceição Monteiro Rodrigues
Edições Europress
tecer.
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