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THE SITE OF DISCOURSE
Architecture as seen by non architects
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O projecto O Lugar do Discurso tem o intuito de 
estudar e reflectir sobre a cultura editorial do 
periódico de arquitectura em Portugal ao longo 
do século XX. Como o título sugere, este projec-
to fixa-se no discurso ao mesmo tempo que se 
centra no "lugar" através do qual esse discurso 
é produzido e disseminado — os periódicos 
especializados de arquitectura. Invoca, também, 
uma complexa grelha de configurações formada 
por "quem" produz, "que" conteúdos envolve, e 
"como" é que se constrói este "lugar".
Este projecto assenta, assim, no argumento de 
que os periódicos especializados de arquitec-
tura são mais do que uma mera sequência de 
objectos impressos isolados. No seu conjunto, 
eles dão corpo a várias linhas discursivas cru-
zadas, que formam, ao longo do tempo, uma 
cultura editorial sustentada por constelações 
de relações entre editores, críticos, arquitectos 
e outros agentes operantes no campo.
O ciclo Temas–Capa enquadra-se nesta pers-
pectiva. Nele procura-se reflectir sobre a 
forma como o discurso da arquitectura tem 
sido moldado pela imprensa da especialidade, 
propondo momentos de reflexão que tomam 
como ponto de partida temas, debates e pro-
blemáticas que constituíram capa das revistas 
de arquitectura, passíveis de reconfigurar as 
conjunturas em que se enquadram e a identi-
dade dos autores que as delinearam.

Arquitectura vista por não arquitectos
Tomando como ponto de partida o título de um 
inquérito promovido pelo Jornal dos Arquitec-
tos em Outubro de 1986, esta sessão pretende 
recolocar o debate sobre o campo disciplinar da 
Arquitectura, questionando os seus limites e pri-
vilegiando perspectivas que lhe são "exteriores".
Na sequência das múltiplas reconfigurações que 
o discurso sobre a Arquitectura, enquanto disci-
plina, assumiu ao longo do século XX, importa 
pois discutir o que actualmente se considera 
serem os seus contornos — tendo sobretudo 
em conta as dinâmicas de mútua influência, de 
inter-relação, senão mesmo de intersecção ou 
justaposição, que a Arquitectura tem vindo a es-
tabelecer com a produção artística, a actividade 
científica ou o campo tecnológico, entre outros.
Com efeito, a Arquitectura parece hoje consti-
tuir-se como uma prática de fronteiras flutuan-
tes, que, ao mesmo tempo que procura afirmar-
-se enquanto campo disciplinar autónomo, com 
especificidades próprias, tem vindo a revelar-se 
como um território heterodoxo e em constante 
alargamento.
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The project The Site of Discourse intends  
to study and reflect on the editorial culture 
of the Portuguese periodicals of architecture 
throughout the twentieth century. As the title 
suggests, this project is about the discourse  
as well as about the "place" on which such  
discourse is produced — the specialized  
periodicals of architecture. It also invokes  
a complex grid of configurations about 
"who" produces, "what" contents involves,  
and "how" such "site" is constructed. 
It steams from the argument that specialized 
periodicals of architecture are more than a 
mere sequence of printed objects. As a whole, 
they embody various discursive crossed-lines, 
which formed, over time, an editorial culture 
supported by constellations of relationships 
between the editors, critics, architects and  
other agents involved in the field. 
The cicle Cover–Themes fits in such perspec-
tive. It aims to reflect about the way that the 
architectural discourse has been shaped by  
the specialized press, proposing moments  
of reflection that take, as a starting point, 
themes and debates that were included in  
the front cover of the architecture periodicals, 
likely to modify the settings where they were 
framed and the identity of the authors that  
outlined them.

Architecture as seen by non architects
Based on the title of an inquiry promoted by 
Jornal dos Arquitectos in October 1986, this 
session aims at reopening the debate on the 
disciplinary field of Architecture, questioning 
its boundaries and opening up to points of 
view "external" to it.
Taking into account the many shapes that the 
discourse on Architecture as a discipline took 
on throughout the twentieth century, it is worth 
discussing what are considered today to be its 
boundaries. To this end it is particularly relevant 
to take into account the dynamics of mutual 
influence, interrelation and even intersection or 
juxtaposition, that Architecture has established 
with artistic production, scientific activity and 
technology, among others.
Architecture does indeed seem to constitute 
today a practice with fluctuating borders, one 
that simultaneously strives to assert itself as an 
autonomous disciplinary field, with its own spe-
cificities, while revealing itself as an heterodox 
and constantly expanding arena.
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