DINAMICA SOCIAL E PRODU<;AO DE ARQUITECTURA
NUM BAIRRO OE LATA
0 presente texto fala-no' de dua' realidades que fazem parte dos nossos meios urbanos: uma o Bairro da
Lata: outra. a dimimica de urn projecto de organizw:;iio/participa<;iio colectiva dos moradores. na
estrutura<;iio dos seus espa<;os de vida, que se inscreve numa orgiinica mais ampla do extinto projecto
SA AL.
A forma,
"urn olhar" vivenciado sobre a linguagem. a cultura. a vida dos habitantes de Poc;o Verde
e a sua rela<;iio corn a forma de habitar e de viver o colectivo politico.

e

Porfirio Alves Pires
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I . 0 Bairro da Lata

0 bairro da lata e~conde-se no buraco de uma encosta. protege-se contra urn parediio.
escorrega para baixo e dispersa-se no !ado de la do riacho por entre as pedreiras
abandonadas.
Cresceu sob a protec<;iio do antigo aqueduto e, depois. sinuoso ao longo do riacho. na
margem esquerda ·ou na direita, consoante a protecc;ao visual que se ··Jhe oferecia.
Uma noite. as cheias varreram as ultimas jurnas e as barracas mais perto do leito. Os
quatro abrigos semi-cilindricos (oferta da Cruz Vermelha) entao implantados na parte alta da
encosta, siio outros tantos pontos nodais no desenvolvimento que se processa. A.s barracas
encostam-se. apertam-se na falta de espa<;o. progridem da parede da mais proxima, irac;ando
ruelas·, desenhando largos. perdendo densidade por entre as hortas.
Neste canto, as casas estiio todas juntas. Imbricadas. aparecem como bloco. radiante
de urn hipotetico centro. As pessoas que ai habitam, os Riba. siio do Norte. de uma regiiio
de habitat concentrado: mas niio e essa a raziio que determina estarem numa proximidade
fisica que. por vezes. e promiscuidade.
Luis, vindo de outro bairro de barracas, tentou construir "uma casa que as autoridades
mandaram abaixo,. Entao, Firmino cedeu-lhe parte da sua e. cada urn por seu Iado.
gradualmente, fizeram crescer a habita<;iio inicial.
A hist6ria dos de Riba no bairro. de modo geral. e assim. E a hist6ria do bairro e
bastante parecida. Urn novo habitante, quer dizer o crescimento vagaroso de uma nova
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habitac;ao. De infcio mais parece urn puzzle falhado: em seguida consolida-se o construido.
nos caminhos deita-se saibro, planta-se urn pessegueiro ou uma figueira, coloca-se uma
pedra que e urn banco e cria-se urn largo onde e born estar ao entardecer.
Cercando o nucleo das habitac;oes, uma cintura de hortas vedadas por t<ibuas e objectos
dispares. Ao lado, desenvolvem-se outros conjuntos, crescendo da mesma maneira , a partir
de uma primeira construc;ao e estendendo-se ao sabor dos acontecimentos e dos acidentes do
terreno. E tudo se faz muito lentamente , ao longo dos dias que passam: «quando ha tempo
faze m-se as coisas e e preciso nao dar nas vistas» .
0 bairro da lata tern muito de circunstancial e de precario no amontoado das taipas , das
latas de bidoes, das redes ferrugentas e dos plasticos. Visto de uma certa distfmcia , ha
dificuldade em imaginar nesse amontoado confuso, espac;os habitaveis que. embora ambiguos nas suas dimensoes e articulac;ao, contem por vezes uma acentuada qualidade
arquitect6nica. Mas s6 por vezes. Amarrados a necessidade de fazerem urn abrigo.
constrangidos a manterem-se escondidos e a niio aparecerem como radicais, estes homens
nao construiram corn arte. Construiram urgencia, rapidez e em tamanho reduzido.
A maior ou menor tolerancia da ilegalidade, mais o espac;o Iivre, a configurac;iio
do terreno e a disponibilidade de forc;as explicam a estrutura de cada unidade habitacional.
S6 depois vini o talento do construtor sublinhar a perfeic;iio no pregar das tabuas, no colocar
dos tijolos, adornar o espac;o, imprimir-lhe significado, hierarquizar a privacidade.
0 Poc;o Verde cresceu de noite, a construirem-se barracas, a fazerem-se paredes de
tijolo por dentro das taipas, numa submissao de absoluto rigor. Ao sabor da permissividade,
muitas vezes comprada, a barraca do sobrinho encostava-se a do tio, e a aldeia-cogumelo
cresceu na encosta de urn qualquer sitio escondido.
0 seu aspecto fisico conta a hist6ria de quarenta anos de existencia, corn os seus
micleos de crescimento e faixas de cultivo, corn epocas de desenvolvimento rapido e
momentos de calmia. Os anos, passando por cima, vestiram o conjunto de urn pardo-ocre,
fazendo-o surgir agressivo nas palic;adas que ferem os ares, no amontoado das coisas inuteis
para uma sociedade contra a qual protesta pela sua propria presenc;a.
Feito de sobras, o bairro e o retrato em negativo da sociedade que o produz.
Trabalhadores oito horas por dia, as gentes do Poc;o Verde reencontram no bairro
a maneira de se agarrarem a terra de camponeses que foram ou ainda siio, e da qual guardam
o sentimento ancestral do comunitario, mas do privado, da festa espontanea, dos valores de
uso que atribuem a cada coisa, a cada espac;o e a cada momento. Tiveram o tempo de recriar
a aldeia de cada urn, que assenta nos sistemas de entreajuda, nas dimensoes de urn grupo
social restrito, na apropriac;iio do espac;o que pertence a quem o utilizar, na vivencia de
c6digos profundamente sentidos, no poder popular sobre a vida local.
Face ao exterior, face aos outros e a ilegalidade corn o cortejo de situac;oes precarias
e que, juntas a fragilidade das construc;oes, define o problema habitacional como sendo,
fundamentalmente, o da inseguranc;a e da segregac;ao.
0 problema do alojamento, antes do 25 de Abril, era a agua, os esgotos e a
electricidade, as condic;oes de sanidade que lhes negavam; hoje, ainda e o frio, o calor e a
h'umanidade.
A destruic;ao de barracas, as multas que nada legalizam, a obrigatoriedade de as
construc;oes serem em materiais pouco duradoiros, a impossibilidade de serem obtidas
infraestruturas, ou seja: a marginalidade habitacional por deficiencia foi, ao longo dos anos,
construida pelo Estado ao considerar como provis6rias insuficiencias que de facto o nao sao.

2.

Est6rias de vizinhos

A vivencia do 25 de Abril, a tomada de consciencia do modo como existem na escala
hierarquizada da sociedade e feita a partir da situac;ao de marginalidade habitacional e se, de
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modo geral, os individuos do bairro evoluiram de uma atitude de trabalhadores deferenciais
para a de trabalhadores proletarios, passando a considerar a estrutura<;ao do poder como
modelo perfeitamente alteravel, somente uma minoria dos habitantes do Po<;o Verde actuou
em conjunto e abertamente corn a classe openiria. E que, embora a ruptura das estruturas do
poder politico tenha sido vivida na rua e nos locais de trabalho, os seus iguais de classe
possuem, muitas vezes, uma caracteristica que os coloca no grupo dos outros: nao moram
num bairro de lata.
<<A natureza endogamica e isolada da comunidade de trabalho•• (I) que caracteriza
o prot6tipo do trabalhador tradicional proletario, tern neste caso a componente de marginalidade habitacional a provocar a transferencia do sentimento de comunidade para o grupo
social do bairro.
De facto, e o bairrismo, mas mais do que isso, e o bairrismo de classe inferior; e este
factor de status, nao impedindo a percep<;ao de classe, cria uma sub-unidade no sentimento
de perten<;a a classe.
Portadores de valores de origem que sao extensiveis a todo o grupo, tendo criado
padroes (2) pr6prios, naturalmente rejeitam os individuos que nao estao integrados (que nao
sao do grupo) e recusam a envolvente proxima onde, de novo, se sentem inferiores.
Entao, a situa<;ao de marginalidade habitacional (a impossibilidade de integra<;ao na
malha urbana, a relutancia social perante os que habitam uma casa) permite considerar o
grupo isolado, fechado sobre si mesmo, pensa-lo enquanto sistema definido e corn pontos
bem determinados de conexao corn o exterior (3).
Procedendo assim, considera-se o Po<;o Verde face a concretiza<;ao da utopia realizavel (4 ) que e o seu projecto social, a partir do que e tendo em conta que a situa<;ao de
insatisfa<;ao esta conscientizada e e assumida para valorizar a mudan<;a, pode-se inferir que
o consentimento colectivo e o aspecto relevante da problematica interna. Para a analise do
consentimento colectivo, considerando a intensidade de rela<;ao entre os individuos, pode-se
encarar o Po<;o Verde como urn· grupo social estruturado, assentando a sua estrutura em
unidades que denominaremos de sub-grupos sociais (5).

3.

A

organiza~ao

dos moradores

Reunidos na ponte, os moradores citam nomes: Luis e Firmino. Sao individuos que
anteriormente tinham obtido urn fontenario para o bairro. Sao conhecidos por serem de trato
facil, ponderados. Serao os mais activos e os mais politizados, o pivot da Comissao de
Moradores. As actividades que desenvolvem em nome da Comissao, poem-nos em contacto
corn a fraseologia que fala do Povo e que lhes colam em frente como urn espelho. Ai se
veem e ai se identificam. · Olharam-se primeiro corn espanto e depois corn autenticidade.
0 que veem, o que ouvem, o que experimentam da-lhes certezas mas atenua a identifica<;ao
que os igualava a todo o bairro. A convic<;ao no papel que desempenham atira-os para a
frente e na ac<_<ao forjam uma consciencia de classe. Serao uma vanguarda.
A Comissao de Moradores foi sentida como representando os habitantes para todo
e qualquer caso que envolvesse o colectivo ou em que, referindo-se a urn individuo, a sua
interven<_<ao fosse por ele solicitada. E pois uma delega<_<ao de poderes que abarca a vida do
bairro, mas por este sendo controlada a todo o instante, nas opinioes que circulam, na
informa<_<ao que retorna carregada de conteudo conotado. A representatividade totalizante da
problematica do grupo, controlada e modificada em permanencia, vai de par corn a
indefini<;ao dos objectivos da organiza<;ao, que e pressionada a considerar a oportunidade do
momento para nielhorar as condi<;oes de habita<;ao, ou lan<;ada nos espa<;os indefinidos do
<<poder popular>> que se inventava.
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A estes objectivos, em suma unitarios por falta de especificac;iio, correspondia urn
conjunto de eleitos assumindo indiscriminadamente as func;oes de mediac;iio, representac;iio e
tarefas de toda a ordem .
A Associac;iio de Moradores, constituida corn a finalidade de obter apoio tecnico
e financeiro por intermedio do SAAL (I') restringe os objectivos a feitura de alojamento ,
situa a acc;iio presente nas tarefas necessarias a efectivac;iio do futuro bairro e , por
disposic;oes estatutarias, considera uma organica de Corpos Gerentes corn diferenciac;iio de
cargos. Mas s6 formalmente . A pratica verificada e a continuidade do processo organizativo
inicial, niio se constatando restric;oes de objectivos e continuando os eleitos a desempenhar
conjuntamente as func;oes de corpos gerentes, corn a atribuic;iio das tarefas relacionadas a
construc;iio do novo bairro, mas assumindo a problematica da organizac;iio anterior. De
facto, a Associac;iio funciona como uma Comissiio corn finalidades alargadas e explicitadas .
A permanencia deste tipo organizativo e explicada pela estrutura social, da qual e
decalque exacto e sublinha a selecc;iio a que espontaneamente se procede nas imposic;oes
vindas do exterior.
Organiza~ao
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Considerando a estrutura social, pode-se notar que os diferentes sub-grupos e as
unidades familiares dispersas se relacionam por mutuo controlo permanente, impedindo
hierarquizac;oes estaveis e estabelecendo condicionalismos pr6prios a lideranc;a. Os lideres
dos sub-grupos, para alem da sua propria personalidade, tomam assento sobre a influencia
exercida pelo sub-grupo para tomarem extensive! a lideranc;a aci grupo . Assim, os lideres
dos de Alcaboa, sub-grupo que <<niio pretende integrar-se>>, nunca exerceram lideranc;a no
grupo e a sua presenc;a na Comissiio foi consequencia do born senso dos de Riba.
Estas considerac;oes permitem comparar as estruturas social e organizativa, salientando
a sua semelhanc;a e concomitancia. 0 processo organizativo espontaneo, partindo de urn tipo
de sociedade igualitaria, produziu uma organizar;iio achatada, conservada mesmo quando
imposic;oes legais criam diferenciac;oes de cargos, isto porque a organizac;iio baseia:-se na
rede de inter-relacionamento social estruturada ao longo do tempo. As caracteristicas desta
rede , niio hierarquizada, corn pontos de interrupc;iio e ligac;oes fortes, m6veis no espac;o
cronol6gico, determina o seu funcionamento, basicamente accionado a partir do consenso
existente num dado momento , sobre urn objectivo especifico .
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reivindica~ao

A reivindica<;ao casa durou o Verao de 1975 . A partir de Fevereiro de 1976, o centro
de interesse encontra-se desrnultiplicado, ernbora centrado sobre o novo bairro. A partir de
1977, a intensidade da reivindica<;ao vai-se atenuando. Fala-se cada vez rnenos do bai':o
SAAL e cada vez rnais da Sala de Convivio. A ideia do bairro permanece , rnas ern letarg1a.
Os lideres que tern hoje o alto da cena, talvez porque praticarn a eficiencia intema,
continuarn a luta, rnas rnuito rnais silenciosos .
A lenta degrada<;ao do processo SAAL, pela sua lentidao, permitiu o deslize do
objectivo da organiza<;ao para actividades de execu<;ao irnediata, ligadas ao presente da
·
comunidade .
No conjunto do Po<;o Verde houve deslize de objectivos e desrnultiplica<;ao dos centros
de interesse, o que parece explicar a perenidade da organiza<;ao .

5.

Urn dialogo tecnico

A Brigada SAAL estava encarregue de trabalhar para urn grupo social << rninirnarnente
organizado >>, o que a obrigava a trabalhar corn a for<;a social do bairro . Mas nao estava
encarregue de fazer casas para as vanguardas, nao sornente para as vanguardas.
Entao, que pensa o senhor Ant6nio Manuel sobre os conceitos de habitar e de habitat?
Ant6nio Manuel tern cinquenta e nove anos . Vive no rneio do sub-grupo de Alcaboa,
rnas isolado como nurn deserto. Vive aqui ha vinte e cinco anos, nurn espa<;o de trinta
metros quadrados, vedado por taipas e rarnos secos. No centro do quadrado ergue-se a sua
casa. Tern a forma de urna tenda de bivaque; ocupa seis metros quadrados; e feita de tabuas
e de latas de bidoes .
Que pensa o senhor Ant6nio Manuel do que deve ser urna casa?
Lernbra-se vagamente do que era a casa de familia no Nordeste Transrnontano.
Parece-lhe que nao era riluito melhor. Ca pr'ra Lisboa, trabalhou nas obras. Como era
servente de pedreiro e trabalhava no tosco, nunca chegou a ver pintadas de branco as
paredes que erguia. As fotografias que ve nas revistas, recuperadas no Iixo, sao imagens
sem qualquer liga<;ao corn hipoteticas realidades .
A tres metros do solo, empoleirado sobre urna excrescencia da parede, agarrado ao
poste, urn homem fazia a liga<;ao de fios electricos. Ca ern baixo, Firmino e D. Rosalia
pareciam muito preocupados. 0 senhor Joaquirn, qJe ligava os fios electricos a tres metros
do solo, e paralitico dos membros inferiores (acidente de trabalho) . Mas corn as suas maos
faz tudo: coisas uteis, coisas lindas. Em casa, fez urna chamine onde em Novembro todo o
bairro vem assar castanhas .
0 senhor Joaquim foi dos poucos habitantes que, espontanearnente, exprirniu o desejo ·
deter uma casa em dois pisos. A escada que sobe para o prirneiro andar e muito irnportante.
Que pensa o senhor Joaquim sobre os aspectos conotativos da habita<;ao?
Abre-se uma cancela que tern tres fechos (urn para o dia, urn segundo alto para as
crian<;as o nao abrirem, outro inacessivel de fora e utilizado de noite), passa-se por entre a
roupa estendida a secar: no lado esquerdo urn alpendre , ern frente uma porta, depois o patio
e de urn dos lados a casa dos pais. Entra-se nurn quarto; sai-se de novo para entrar noutro ou
ainda noutro , ou na sala das roupas ou na arrecadac;ao .
A Menina Isilda, que e Iavadeira, tern na sala de jantar retratos do casamento. Joao,
o genro, tern retratos do Che . A hora da refeic;ao, na sala/cozinha da Menina lsilda ,
o ambiente e, diriamos, normal a nao ser urna cabe<;a que se apresenta irn6vel a cinquenta
centimetros do solo, na penumbra de urn vao de porta .
0 senhor Gilberto , o homem da Menina /silda, ve a televisao deitado na carna,
passando a cabe<;a pela porta entraberta. 0 senhor Gilberto nao come a mesa corn a familia
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mas sentado num banco, apiado na esquina de urn aparador. Fala muito raramente corn a
familia, ou sobretudo corn ela, e a imagem disso construiu de suas maos o pequeno mundo
que e a sua casa e a do seu genro.
Que pensa o senhor Gilberto sabre a rela(fiio estrutura do alojamento - estrutura
familiar?
Abre-se a porta e desce-se urn degrau. Do lado esquerdo, sobe-se outro e entra-se na
sala de jantar. No lado direito, urn espa<fo triangular readaptado serve de quarto de banho.
Descem-se quatro degraus , a esquerda eo quarto das filhas ea direita a cozinha. Mais cinco
degraus e e 0 quarto dos pais.
Na casa do Firmino ha duas riquezas: urn quadro corn imagens de santos na sala de
estar e urn retrato naif de Staline no quarto . conjugal.
Que pensa o Firmino sabre a hierarquiza(fiio da privaticidade no alojamento?
Entao, os senhores Ant6nio Manuel, Joaquim, Gilberto, Firmino e tantos outros, que
pensam sobre o que deve ser uma casa no Bairro Livre?
A resposta foi: - <<TU e que sabes. Tu e que estudaste para isSO ».
A minha cultura oficializada nao e pasta em causa. 0 mito e demasiado grande!
A resposta que me foi dada e para esquecer. A pergunta nao.
0 atelier da Brigada SAAL esta no meio do bairro da lata. Durante todo o dia , as
pessoas entram, falam, opinam, afirmam. Estabelecem-se proposi(foes: pelas diversas
opinioes que se entrecruzam esbo(fa-se uma solu(fiio .
Desenha-se o ante-projecto dos fogos.
Espera-se confirmar uma correcta interpreta(fiio das opinioes escutadas, o que nao
acontece; nem tao pouco o contrario . Os moradores olham para os desenhos, admiram-nos
mas niio utilizam a representa(fiio desenhada para base do dialogo e exprimem-se sem ter em
conta a solu(fao figurada , mesmo quando representa o que expressam.
Corn a finalidade de fomecer urn suporte mais adequado a discussao, constr6i-se uma
maqueta, modelo reduzido, corn caracteristicas de jogo de constru(fiio .
Os resultados esperados nao sao totalmente positivos. Os individuos que foram postos
perante a maqueta terminada, mantem urn distanciamento corn o objecto perfeito (no sentido
de acabado), nao 0 desmitificam e sao incapazes de transferir a imagem que idP-alizam para
o modelo proposto.
Porem, verifica-se que, tendo sido a execu(fiio da maqueta muito lenta (cerea de tres
semanas), os frequentadores habituais da Sede da Associa(fiio/atelier SAAL encaram o
objecto corn naturalidade e apropriam-se dele facilmente; exprimem criticas que nao tinham
sido formuladas a partir dos desenhos .
Como exemplo, considere-se uma fresta vertical situada na fachada frontal da habita(fiiO
e correspondente a sala de estar. Ela tern a finalidade de melhorar as condi(foes de
luminosidade do espa<fo interior mas tern muito a ver corn os c6digos esteticos dos
projectistas. Foi duramente criticada e recusada, tendo sido referido que o seu dimensiona-.
mento permitia obstrui-la corn tijolos , caso permanecesse em projecto.
Igualmente foi recusado o vidro fosco da porta exterior da cozinha. No entanto, as
aprecia(foes niio foram alem de aspectos de detalhe. Aqui ainda, ha uma fuga ao modelo
presente e referencia constante a realidade da habita(fiio de cada urn, referencias em
proposi(foes de altera(fao.
Consideremos outro exemplo, embora corn urn suporte de comunica(fiio diferente. De
modo geral, a ideia de a habita(fiio se desenvolver em dois pisos encontrou oposi(fao .
Surpreendeu-me porquanto pensava que a imagem da vivenda burguesa era preferida.
A solu(fiio em dois pisos foi finalmente aceite a partir da compreensao das fun(foes de quarto
para dormir. A finalidade que lhe e atribuida nos inqueritos nao tern conexoes permanentes
corn os outros espa(fos. Sob outro angulo, apresenta urn intenso grau de privaticidade,
a ponto de individuos recusarem referir o quarto conjugal durante os inqueritos .
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Considerando que << OS quartos devem estar longe da porta de entrada>> e que a sua
em 1. 0 andar nii.o implica percursos constantes entre diferenc;:as de nivel, a
popula~ii.o anuiu a hipotese de urn segundo piso.
Olhemos nossa volta. As barracas do Po~o Verde sao constituidas adaptando-se ao
terreno em declive . Todo e qualquer movimento implica transp6r urn maior ou menor
numero de degraus. Tambem as janelas das casas do bairro siio sempre de dimensoes
reduzidas e munidas de vidros foscos .
As corriponentes arquitectonicas recusadas sao ligadas aos elementos fisicos caracterizadores da actual situac;:ii.o de marginalidade habitacional.
E fundamental sabe-lo, mais que niio seja para iniciar o guiii.o do que niio se deve
propor. M as igualmente importante e o modo como foi evidenciado: completamente
ocasional, fortuito, revela inadequac;:ao na comunicac;:ao entre tecnicqs e populac;:ao . A
representac;:ii.o simbolica que e o desenho e mesmo a maqueta de modelo reduzido, nii.o faz
parte da cultura dos homens de Po~o Verde, nii.o lhes permitindo expressar-se e , muito
menos, expressar criatividade. Tii.o pouco a conversa informal, podendo resultar na racionaliza~ii.o de dados, e nesse sentido frutifera : ela redunda, quase sempre, numa insidiosa
maneira de os tecnicos imporem a sua visii.o.
Estamos perante urn processamento da concepc;:ii.o do projecto , tal como o pretendiamos, onde devido ao material utilizado no suporte de comunicac;:ao existe disfunc;:ao entre
emissor (receptor)-receptor (emissor) que e superada somente em circunstiincias excepcionais sabre as quais nii.o se pode basear a feitura do projecto.
Tentando ultrapassar a dificuldade , imprimiu-se ao longo do tempo, duas fases distintas
na obten~ii.o de informac;:ii.o . Numa primeira fase, a Brigada entrou em contacto directo corn
a popula~ii.o ; depois , utilizou a rede de inter-comunica~ii.o social a partir de pantos notaveis ,
coma sejam a posi~ii.o dos individuos na rede e a profissao exercida, pretendendo utiliza-los
coma veiculos de informac;:ao, mas tambem como interpretes.
s itua~ii.o

a

Neste ultimo caso, verificou-se que a informac;:ao era absorvida por ruidos ao Iongo do
percurso e nii.o tinha retorno a partir dos pontos mais afastados. Tanto na primeira fase
(e esta talvez por ser demasiado curta) como na segunda, nii.o se conseguiu atingir as zonas
mais afastadas da Comissii.o: tocaram-se os sub-grupos de Riba e da Ponte.
A partir de 1978 , encontrando-me no Po~o Verde corn urn status totalmente diferente,
tive oportunidade de contactar corn os sub-grupos de Alcaboa e do Rio . Pude verificar que a
Brigada SAAL nii.o tinha trabalhado corn a populac;:ao , apesar da sua presenc;:a fisica nos
locais, mas somente corn as vanguardas .
Para o metodo que se pretendia - a larga e efectiva participa~ii.o dos habitantes no
projecto - a informa~ii.o era parcelar e deformada pela influencia de duas variaveis:
- os arquetipos culturais dos Iideres da Ponte nii.o tinham valor generalizavel;
- o projecto social dos de Riba nao era assumido pela maioria.
E este parece-me ser o erro mais notavel que fiz na prospectiva de evoluc;:ao do projecto ·
social, quando julgava que era passive! ao Po~o Verde manter o projecto dos de Riba,
embora em Ietargia. Aparece corn menor importiincia a falta d.e informac;:ao sabre as
caracteristicas culturais dos diferentes sectores do bairro, ja que o projecto de arquitectura
foi muito influenciado por Firmino, que se identifica culturalmente a maioria e, sobretudo,
porque a habita~ii.o evolutiva, solu~ao pela qual optou , permitira vma redifinic;:ii.o para cada
caso.
De resto, a habitac;:ii.o evolutiva, neste caso, e uma solu~iio exacta sabre varios pantos
de vista , mas surgiu inicialmente como maneira elegante de escamotear o desconhecimento
do quadro conceptual que nos era presente e a consequente incapacidade de prospectivar a
futura realidade do Bairro Livre . Teria-s ido passive! ficar-me pelo conselho: - <<Deixa-nos
ter as casas. Depois, nos ea nos arranjamos».
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A Comuna do Bairro Livre

<<Uma pracra e onde a gente se junta p'ra ir as manifestacroes. Urn largo e onde se esta
ao entardecer, se ve passar as gaijas, se con versa ·e se joga a malha no domingo».
Se urn largo niio e uma pracra, o facto advem da sua definicriio volumetrica, das funcroes
que ai se desenvolvem e da maneira como e ocupado.
Podemos agir sobre a relacriio espacros-volumes, considerar zonas fechadas e abertas,
proteccriio aos ventos e a incidencia solar, intentar determindos efeitos espaciais e esteticos,
prever ou determinar a maneira como sera utilizado. S~bemos que urn largo cabe nos Iimites
de uma relacriio e que, na medida em que deJa nos afastarmos, podemos criar urn Iugar vazio
de sentido.
<<Antes de escolher urn caminho, pergunta-te se ele te~ coracriio: se tern coracriio e urn
born caminho, st; niio tern coracriio e urn caminho inutil. Nemo born nemo mau caminho
Ievam a alguma parte, mas urn tern coracriio eo outro niio. Muita gente niio se preocupa nada
antes de tomar caminho; depois, ja e tarde, porque 0 caminho ja tern aparencia
agradaveJ,, C).
Nos, os tecnicos de arquitectura, podemos ajudar a que o caminho tenha uma
<<aparencia agradaveJ,, , mas niio temos o direito de impedir que o << Caminho >> tenha o
<<coracriio>> das pessoas que o viio utilizar.
<<Quando me chateio la em casa, mando uns berros e vou cavar>>. A horta e uma zona
territorial proxima, contendo urn alto grau de privaticidade e a possibilidade de actividades
de sublimacriio.
0 tipo de ligacriio ao meio ambiente, resultante imediata da cultura possuida, de
estruturas mentais, indica o modo como o individuo tracra para si, e a sua volta e para os
outros, os gestos indicadores da sua propria maneira de estar no mundo. Os seus habitos,
capacidades e meios de comunicar, caminhos de fuga para a introversiio, exigem espacros
e urn suporte material bem determinados.
Se a horta e uma zona territorial proxima, conter:do possibilidades de actividades de
sublimacriio, e porque a hierarqia de privaticidade atribuida aos espa<;os, e os suportes
materiais para a accriio, se apresentam segundo urn modelo que, niio sendo generalizavel,
e profundamente valido para quem 0 afirma.
<<U m a cou ve e m a is bel a do que uma fiar>>. A nocriio de beleza baseia-se na
compreensiio imediata de uma harmonia. A estrutura de uma couve, de uma batata e urn
conhecimento antigo. A compreensiio e imediata.
Admitindo que << Uffia couve e mais bela do que uma flor >> , e que 0 sera ainda por muito
tempo, estamos a assumir o facto de que codigos de uma determinada cultura nao tern a
verdade absoluta e que , relativizados. podem aceitar-se coma eventuais causas geradoras de
disfuncroes.
·
Sem que, portanto, se desmorone a monumentalidade da nossa cultura urbana, estou a
admitir que <<Urn panto aqui >>(8 ) - psicol6gico colectivo - determina as dimensoes do
espacro fisico percebido, as suas caracteristicas significantes e, por retorno, o seu exacto
significado referido a quem o impregna de vivencia quotidiana . No entanto, praticando a
relativizacriio conceptual, afirmamos o <<direito a diferencra >> do grupo e aceitamos a
exigencia de espacros de expressiio que lhe siio pr~prios; consideramos coma condicionantes
basicas as areas fisicas e sociais que !he cabem. E a explicitacriio da escala a que se trabalha
- para quem - e aqui a tematica a tratar e 0 segmento que vai do << espacro privado
individual>> ao << espacro proprio ao grupo >> . E se o grupo, nas suas dimensoes e traject6ria de
evolucriio, se apresenta corn urn grau de permanencia que possibilita retrata-lo a partir de urn
momento parado no tempo, o seu projecto territorial revela-se portador de flutuacroes, dado
que e condicionado pela circundante geografica em plena mutacriio.
0 projecto social/territorial do Pocro Verde, pensado em termos de habitacriio-produc;iio
complementar, situava-se nesse espacro cronol6gico de transic;iio. Tambem por isso, a
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constrU<;iio foi pensada em tecnologia tradicional, consideradas as tecnicas conhecidas
dentro do grupo e por ser preconizada uma politica de pleno emprego e utilizac;iio prioritaria
das industrias nacionais.
Neste contexto , as reivindicac;oes formuladas pelo Poc;o Verde abrangiam uma casa
para cada morador. Resultando de uma evoluc;iio propria, de troca de impressoes corn outras
associac;oes - quer informalmente, quer na Inter-Associac;oes - e pelo contacto corn a
brigada tecnica , a reivindicac;iio alargou-se a edificios para cooperativa de consumo, locais
para oficinas de artesiios , equipamento desportivo e sala polivalente (9). A creche e o
jardim-escola nunca constituiram uma reivindicac;iio e foram aceites por mimetismo.
E este era o suporte reivindicado - o espac;o de expressiio propria ao grupo ( 10 ) - que
conteria urn projecto social que, expresso a maneira do Firmino ou do Luis, seria o
encaminhamento para uma comuna, auto-gerida, independente . 0 sapateiro, o electricista,
o marceneiro, as mu/heres do tricot trabalhariam parae em locais da Associac;iio, em regime
de contrato a estudar. Posteriormente ter-se-ia o encarregado da horta colectiva e os
criadores de animais de capoeira. 0 jardineiro seria pago pela Ciimara Municipal e os
pombais colocados em pantos estrategicos por razoes de ordem tecnica .
Firmino trara do Norte urn carvalho . Jose Manuel ja tern urn pinheiro para plantar no
centra do bairro . 0 Alentejano, esse considera que as ruas devem ser urn pomar. 0 local
para as capoeiras ja esta escolhido: num primeiro tempo, cada urn tera capoeiras em cada
quintal; depois seriio todas juntas; por fim seriio colectivas . Os proc;lutos transitariio para
a cooperativa de consumo que trabalhara corn as outras Associac;oes de Moradores e corn as
Unidades Colectivas de Produc;iio da zona da reforma agraria . 0 edificio da Sede (sede da
associac;iio, sala polivalente, bar, biblioteca, primeiros socorros) sera o centro de cultura,
politizac;iio e lazeres, prolongando-se ao equipamento desportivo.
«Os outros, os que niio moram no bairro, poderiio vir; mas seriio eles a vir••.

7.

Do

Po~o

Verde a Bairro Livre

Nos bidonvilles de Paris, individuos que podiam ter feito o Poc;o Verde vivem em
carcac;as de viaturas e utilizam o cartiio alcatroado .
Corn as mesmas causas estruturais, as Javel as do Rio de Janeiro, os acampamientos de
Santiago do Chile , os bairros de lata de Lisboa tomam colorac;oes sociais e aparencias
fisicas em func;ao das superestruturas .
Estamos no !ado de la da sociedade de consumo, no minima necessaria a reproduc;iio
da forc;a de trabalho.
Esta e , corn toda a certeza, a situac;iio do Poc;·o Verde e seria insensato supor altera-la
fazendo abstracc;iio das causas estruturais. Contudo, e possivel intervir a partir de casualidades de ordem secundaria, desde que o intento seja libertar recursos latentes, na intenc;iio
de minorar carencias.
Numa sociedade contniria aos seus designios, o bairro niio podera ir muito mais alem,
obtendo enfim, e talvez, urn suporte arquitectural. Em contrapartida, para ficar onde estiio
socialmente situados, seriio necessarios aliciantes .a diluic;iio do grupo, o que nos parece bem
dificil no caso portugues: ha tantos Po~0s Verdes!
Por forc;a da permanencia do sistema, esta e a distiincia que vai do Poc;o Verde ao
Bairro Livre . Niio podemos esquecer que se o bairro da lata se constituiu em Associac;iio de
Moradores do Bairro Livre, poder-se-ia ter nomeado Bairro 25 de Abril, da lndependencia,
ou qualquer outro termo de conteudo significativo para o momento que se vivia. Ou seja:
o Poc;o Verde faz parte de urn projecto de sociedade . Aqui, tambem «O objectivo niio era
a formac;iio da Comissiio de Moradores (ou Direcc;iio da Associac;iio) coma unico orgiio de
tomada de decisiio. A comissiio de Moradores, como organismo de poder popular ( ... )
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irnplica niio s6 o poder de elementos eleitos pelo povo, mas tambem uma nova estrutura do
poder corn uma nova legalidade·• C1).
Essa nova legalidade nao surgiu. Concomitantemente, o projecto do Poc;o Verde foi-se
esvaziando de conteudo- ou transformando o seu conteudo - e passou a ser condicionado
pelas influencias que o exterior exerce sobre urn numero reduzido de individuos: os menos
isolados no sentimento de inferiores, corn mais capacidade de descodificar as informac;6es
de procedencia externa.
Por isso, e embora o contexto exterior condicione sobremaneira o conteudo do
pensamento do grupo, o papel que os lideres podem ter - os sociais mais do que os
organizativos - e fundamental na modelac;ao desse conteudo. Para isso. e de ~omenos
irnportfmcia que anteriormente tenham sido -uma vanguarda e que hoje se comportem
rnaneira de urna elite: a cornunidade teve a capacidade de controlar os primeiros e tern
para ressituar os segundos. 0 facto importante e que esses lideres sao ut6picos em relac;ao
ao projecto social do bairro. nao tanto por vontade consciente mas por serem ··daqueles que
rnoram nu m bairro de lata ». Mas, on tern como hoje. h~m a possibilidade de romper o cerco:
sao militantes partidarios c~).
E isto porque, se em outras ocasi6es actuam como agentes portadores de ideologia, no
bairro agem em func;ao das relac;6es geradas e estruturadas ao longo do tempo e, por
consequencia, corn cargas conotativas que superam a ideologia recentemente adquirida.
E por isso talvez que , se numa abordagem de contacto ressalta a ideia de que
partidarizac;ao de elementos activos acarreta uma ampliac;ao e radicalizac;ao dos antagonisrnos, degradando a elaborac;ao do consenso, uma amilise mais profunda revela a sua pouca
irnportancia ao longo do processo. A estruturac;ao em sub-grupos e acc;ao dos lideres. que
sendo militantes partidarios e pertencendo aos sub-grupos, introduzem no processo da
elaborac;ao do consenso a variavel negativa, neste caso as divergencias ideol6gicas,
resultando na transforrnac;ao dos antagonismos sociais em socio-politicos. Mas. em ~imulta
neo, os lideres trazem ao bairro a consciencia politica, necessaria correcta formulac;ao de
urn projecto social integrado num projecto politico global.
Corn o pressuposto de que os partidos politicos em causa nao sao contrarios ao projecto
do bairro, pode-se concluir que nao tiveram influencia na dinamica conflitu:~l.
As concordancias ou dissidencias encontram razao de ser na vivencia do dia a dia e, se
por vezes levam ruptura, nunca provocam a quebra do sentimento de pertenc;a ao grupo.
Esta sim, e uma das componentes fundamentais.
Outra, e que vem do lado de fora, e resultante da inoperimcia administrativa,
incapacidade econ6mica e falta de vontade politica do aparelho do poder. para ajudar ou
perrnitir a auto-soluc;ao da problematica.
Por isso insisto, uma vez mais, na importancia da politizac;ao e politizac;ao interna no
fito de se confundir corn a elaborac;ao do consenso. Sao duas dimens6es na tomada de
consciencia de classe, que se entrecruzam, se completam e que nao deixam de conservar
urna dirnensao propria; mas que nao podem ser cindidas.
Nesse sentido de complementaridade , e referindo o bairro propriamente dito, as
actividades ate hoje desenvolvidas pela organizac;ao constituem urn treino util em vista da
gestao do novo bairro , sendo de resto a intenc;ao claramente expres·sa. Dentro dos limites de
acc;ao que lhes e possivel , a experimentac;ao pragmitica a que procedem fornece -lhes
indicac;6es sobre escolhas , as que apresentam maior grau de eficiencia na gestao social
e financeira , ao mesmo tempo que permitem a auto-tomada de consciencia do evoluir do
grupo.

a

a

a

Referindo os limites de acc;ao possivel , pode-se considerar no conteudo do projecto
do bairro diversos niveis que , corn o suporte subjacente da reivindicac;ao de habitat, se
interpenetram, podendo existir independentes , embora mudados de significac;ao, e isto tanto
mais quanto o nivel se refere aos limites fisicos e sociais do grupo.
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Ao longo deste texto nao se referiu explicitarnente o poder popular - o nivel rnais
alargado - rnas e perceptive! que ele constituiu a grande rnotiva~ao da organiza~ao.
Implicito na sua origern, rnarcadarnente no periodo 11 de Mar~o a 25 de Novernbro de
1975, esvaiu-se posteriorrnente.
Relacionando-se directarnente corn este aspecto (de interven~ao do grupo nos assuntos
nacionais) as de arnbito rnais restrito. contendo indicadores que fazern adrnitir a possibilidade de interven~ao significativa, refere-se a Inter-Associa96es de Moradores: consequencia
de urna problernatica cornurn, forrnulava-se na pnitica por rela~oes entre iguais e constituia
urn rnini-projecto dentro do pais. Nela, as vanguardas do bairro desernpenhararn o papel que
lhes cornpetia (e de que forarn capazes) e se a for~a social rornpia os lirnites estreitos do
bairro da lata e participava activarnente na organiza~ao regionaL a base social iniciava urn
processo de contactos inforrnais corn outros bairros. diluindo os aspectos negativos que
advem do grupo fechado sobre si mesmo.
A conjuntura nacional quebrou a razao de ser, no imediato, deste estado de coisas: a
decep<;iio e a fadiga das vanguardas relegam para urn depois a utilidade da organiza~ao
nacional dos moradores. 0 bairro voltou-se sobre si mesmo, tentando tornar possivel a
realiza~ao do seu projecto.
Devo sublinhar que o nivel do bairro pode ter realiza~ao independentemente dos outros
niveis. embora amputado de grande parte da sua significa~ao, embora for~osamente muito
mais no sentido cooperativista. Isto quer dizer que o Po~o Verde necessita de repensar o seu
projecto social, de analisar a mudan~a que se processa, tendo em conta que esta em risco de
perder a possibilidade de ser formulado ou dirigido a grande parte dos seus habitantes.
A revolta do Po~o Verde tomou (em 1974) uma formula~ao positiva: perante urn estado
de insuficiencia habitacional, os individuos conscientizam a situa~ao, assumem-na e
propoem a solu~ao que assenta sobre o consenso. na medida em que este permite a
compreensao e consentimento da solu~ao colectiva. Depois, institucionalizam a sua organiza~ao. o que lhes permite existir num Estado de Direito. Depois ainda. copiam modelos
exteriores que !he fornecem a sua propria imagem numa sociedade, falando por determinado
tipo de signos. A passagem de Comissao a Associa~ao acompanhou-se de urn cortejo de
formalidades burocraticas. Em seguida, medida que a ac~ao se encontrava cada vez mais
apertada nos limites estreitos do bairro. surgem cartoes de socio. emblema. bandeira, selo
branco. carimbo, etc. Estes elementos imageticos tern a fun~ao positiva de retratar a
dinamica actuante da organiza<;ao e constituem uma auto-identifica~ao. Sao eles. quase so,
que mostram que a organiza~ao existiu e continua.

a

Desde Abril de 1974, quase mais nada alterou. Houve mudan(_;a (considero que houve
uma grande mudan(_;a) mas essencialmente de ordem qualitativa, muito pouco evidenciada
por ausencia do suporte exigido - a reivindica(_;ao ainda nao foi satisfeita.
0 grupo continua a nao ter a capacidade economica de superar as suas carencias
habitacionais. Entalados entre o urbano industrial e a obriga(_;ao. para sobreviverern, de
obter cerea de 30o/c dos produtos alimentares pelo cultivo de quintais e cria9iio de animais
de capoeira. continuam corn extensas jornadas de trabalho, amarrados a urn modo de vida
que ja nao e rural, mas que ainda nao e qualquer outra coisa. Continuam afastados da
sociedade envolvente, porque corn ela nao se identificam totalmente. Nao utilizam os
mesmos instrumentos. nao se projectam no real do mesmo modo. Nao cruzam os bra(_;os e
!em urn livro, ouvem urn disco. Continuam a ter uma grande capacidade de interven(_;ao
sobre o meio ·ambiente: para eles, a casa nao termina na porta de entrada. Os espacos
apresentam-se distendidos em subtis interpenetra(_;oes nas esferas de privaticidade das outras
unidades familiares. Uma tal hierarquiza(_;ao, estreitamente ligada ao tipo de vida, a liga(_;iio
ao naco de terra, o pe posto na lama do quintal, «Ouvir crescer as ervas" para se sentir
existir, determina a escolha que o P690 Verde impos a sua Brigada SAAL: "casas de
res-do-chiio' eo m quintah>.

Interven9iio Social em comunidades urbanas

28

Desde Abril de 1974, quase nada mudou ... os outro~. os que nao moram no bairro
podenio vir, mas serao eles a vir, .
No entanto, o projecto comunitarista dos de Riba. que podia ter alastrado a todo o
bairro em fun<;ao do evoluir da conjuntura nacional, cedeu lugar as concep<;6es dos lideres
da Ponte (que nao correspondem a ideologia partidaria que assumem). tendentes a provocar
atitudes de individualiza<;ao , suficientes a rapida degrada<;iio do possivel Bairro Livre.
Creio nao errar muito se disser que, no momento em que escrevo (Maio de 1981) ,
substituindo a comuna anteriormente esbo9ada, se inicia qualquer coisa de outro . nao muito
precisa ainda, mas que se encaminha no sentido da utiliza<;iio cooperativista de emprestimos
bancarios e da gestao associativa do equipamento colectivo.
A mudan<;a nesse sentido parece-me provavel. embora a curto prazo venha a denunciar
incongruencias basicas corn a obrigatoriedade que o Po<;o Verde tern de ser profundamente
comunitarista, ou mesmo colectivista.
Tern cada vez menos sentido «colectivizar os pobres. deixando a propriedade privada
como apanagio dos ricos, ( 1.1): porem, as gentes do bairro, e mais que niio seja pelos
condicionalismos economicos (nao sao eles determinantes sociais?) em que o exterior os
encerra, terao que assumir a contradi<;iio.
Na Europa do Mercado Comum. sera in~ensato que o Po<;o Yerde procure arrancar de
si mesmo fon;as para uma , agora diferente . fase de transi<;ao. Mas podera fazer de outro
modo sem estagnar, por mais uma gera<;ao, nas taipas podres de urn bairro de lata?
Seria absurdo que os homens do bairro sonhassem o sonho de uma Torre de Crista!.
a ser construida, em parte , por gente que nada tern a ver corn isso, ou que a isso e adversa.
Torre de Crista! fragil, na verdade suicida mais do que ridicula nos seus termos de ilhota do
socialismo. E imperioso que em seu nome nao actuem de modo contrario a sua propria
classe. E necessaria que se acentue a politiza<;iio.
Ao projecto do seu bairro , diferente de todos so porque e deles, e util o proces~amento
maneira de uma utopia realizavel, na medida em que lhes permite elaborar o consentimento colectivo participativo. 0 problema de cada urn dos habitantes e da comunidade no ~eu
conjunto.
·
E mais lindo, mais exacto e mais verdadeiro que as utopias paternalistas, as inten<;oes
caritativas e as sedw;oes manhosas que descambam, normalmente , em bairros camar{trios ou
cidades dormitorios. A solu9iio nao esta na dadiva de urn habitat inadequado, vazio de
conteudo, a breve prazo degradado.
Falo do contrario: urn grupo social estruturado processa, a maneira de uma utopia
realizavel, na sua esfera, a parte que !he compete de urn projecto nacional.

a

e

NOT AS
1
( )

Para descrever a conscientiza~iio de classe dos habitantes do Po~o Yerde , utilizamos , embora corn certas

nuances , as considera<;iies de David Lockwood sabre o conceito de trabalhador tradicionai.
Cf. LOCKWOOD , David - Hierarquias em classes. Rio de Janeiro , Zahar , 1974.
(2) Padriies no sentido de standards: «Valores pr6prios a cada grupo que intervem de maneira instante
quando os membros em item preferencias e rejei~iies,.
Cf. BASTIN , George - As tecnicas sociomerricas. Lisboa , Moraes , 1980.
{-') E uma atitude metodol6gica que facilita a analise da dinamica interna mas que pode induzir em erro
quanto ao modo como o projecto do bairro se comporta no contexto nacionai. Desde ja se ressalva o facto .
sublinhando que s6 ultimamente o bairro se situa como urn sistema fechado, embora indicadores dessa tendencia
se tenham manifestado desde inicio.
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4
( ) Yonna Friedman considera dois tipos de utopia: a paternalista, caracterizada por se apresentar como
ideologia de urn individuo ou conjunto de individuos; a realizavel, que se apresenta como emanescencia do grupo
em causa. E sempre a esta ultima que se faz referencia e considerando a sua pratica como uma ac,ao societal.
Cf. FRIEDMAN, Yonna - Utopies rea/izab/es. Barcelona , Gustavo Gili. 1977.
5
( ) Considera-se estrutura social no sentido que !he atribui Pierre Bourdieu: «rela,oes outras que de simples
justaposi,ao e que , consequentemente , manifestam propriedades que resultam da sua perten,a a totalidade ou,
mais precisamente , da sua posi,ao no sistema completo das rela,oes que comanda o sentido de cada rela,ao
particular.
Cf. BOURDIEU . Pierre - Hierarquias em classes. Rio de Janeiro , Zahar, 1974.
(') 0 SAAL - Ser'v i'o Ambulat6rio de Apoio Local - foi criado por despacho governamental em 1974 e
visava apoiar estratos populacionais insolventes na melhoria das condi,oes de habita,ao , implicando a participa,ao/organiza,iio das popula,oes.
(') D. Juan , feiticeiro indio, cit. in MUNTANOLA - A arquitectura coma lugar. Barcelona, Gustavo Gili,
1973.
(") «0 espa,o esta longe de ser por todo o !ado equivalente a ele 'mesmo ( ... ): ele possui urn ponto de
localiza,ao fundamental que o polariza a volta do Ser. constituindo urn a especie de «ponto aqui,. e ai estabelece
form as privilegiadas a partir da influencia que o Ser exerce sobre o espa'o".
Cf. MOLES, Abraham cit. in EKAMBI-SCHMIDT. Jezabelle - La perception de /'habitat. Paris. Editions
Universitaires, 1977.
0 espa,o niio e pois urn dado a priori da consciencia mas sim o produto de uma constru,ao mental e
intersubjectiva, ligada as condi,oes intelectuais e sociais dos varios momentos da hist6ria ».
Cf. T AFURI. Manfredo - Teorias e hist6ria da arquitectura. Lisboa, Presen,a , 1979.
9
( ) Sobre a unicidade da reivindica,ao ver:
DOWS , Chip et al. - Os M01·adores i1 conquista da cidade . Lisboa , Armazem das Letras , 1978 .
10
(
) Sobre a hierarquia dos espa,os urbanos ver:
CHERMA YEFF. Serge. ALEXANDER. Christopher - lntimite et vie communautaire. Paris . Dunod . 1965.
11
(
) SALT A. Ana, MENA. Josefina- Metodo/ogia de Projecto Social e Territorial. Lisboa, Servi'o de
Estudo e Planeamento SAAL, 1978.
12
( ) Bastava que fossem politicos. So que niio conhe'o nenhum morador de bairro de lata que sendo politico
niio seja partidario.
11
( ) Citamos Rafael Botelho. em reuniiio de trabalho conjunto da Regional Centro/Sul do SA AL.
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