
debate disciplinar em torno 
de conceitos pós-estrutura-
listas associados ao des-
construtivismo e à complexi-
dade lógica das geometrias 
espaciais.

Na segunda metade do 
século XX a ponte com os 
Estados Unidos consolidou- 
se também em sentido inver-
so, a partir da presença de 
Georges Kubler (1912-
-1996) em Portugal na 
época em que produziu a 
obra, Portuguese Plain Ar-
chitecture: Between Spices 
and Diamonds, 1521-1706 
(1972). A metodologia de 
investigação e a leitura for-
mulada pelo historiador 
americano em relação ao 
período maneirista, marcou 
profundamente o entendi-
mento crítico e a teoria da 
arquitetura portuguesa con-
temporânea.

Num artigo publicado na 
revista Arquitetura sobre a 
obra de Vítor Figueiredo, em 
1978, o próprio Cabral de 
Mello encontrava um nexo 
entre a ‘Arquitetura Chã’ 
estudada por Kubler e a 
independência e experimen-
talismo dos programas de 
habitação social desenvolvi-
dos naquele período, com 
forte contenção orçamental. 
Para qualificar o trabalho de 
Figueiredo, Cabral de Mello 
realçava no estilo chão, a 
ausência de ornamentação, 
a libertação das regras aca-
démicas e o sentido verná-
culo, mais ligado “às tradi-
ções locais vivas do que aos 
autores de um passado 
remoto” (Cf. PINTO, 2016), 
argumentos que, em grande 
medida, se enquadram no 
empirismo científico do 
Pragmatismo americano.

2 Cf. https://web.archi-
ve.org/we-
b/20140222212826/ht-
tp://www.cca.qc.-
ca/en/collection/799-opp
ositions, em 2018/07/30.
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indelevelmente o seu percur-
so de arquiteto e de profes-
sor.

Hestnes Ferreira (1931-
-2018) parte em 1962, estu-
dando e colaborando com 
Louis Kahn até 1965. 
Manuel Vicente (1934-
-2013) e Alberto Souza Oli-
veira farão périplos seme-
lhantes. O primeiro em 
1968, e o segundo em 
1972, ambos testemunhan-
do no panorama americano 
o debate teórico e discipli-
nar em torno da Complexity 
and Contradiction (1966) de 
Robert Venturi. Duarte 
Cabral de Mello (1941-
-2013) parte em 1970 para 
um estágio, tornando-se 
professor no IAUS - Institute 
for Architecture and Urban 
Studies de Nova Iorque 
(1970-1972), envolvendo-se 
com Peter Eisenman e Mario 
Gandelsonas no lançamento 
da revista Oppositions 
(1973-1984), periódico com 
grande impacto na cultura 
arquitetónica da época, es-
tabelecia ‘a ponte entre o 
formalismo anglo-americano 
e a tendenza italiana, intro-
duzindo no contexto ameri-
cano a fenomenologia estru-
turalista e o marxismo crítico 
debatido na Europa’2, como 
chave para uma reconfigu-
ração do empirismo mais 
popular da cultura america-
na. Em 1974 será Tomás Ta-
veira a seguir para Boston, 
com o objetivo de estudar 
Planeamento Regional e 
Urbano no MIT, deixando-
-se seduzir pelo pós- moder-
nismo de Graves, figura que 
trará à Escola de Belas de 
Artes de Lisboa em 1983. A 
experiência americana será 
também seguida por Nuno 
Mateus que, em 1987, ainda 
antes de formar com o seu 
irmão José o escritório ARX-
-Portugal, realiza o Master 
of Science in Architecture 
and Building Design na Uni-
versidade de Columbia em 
Nova Iorque. A sua estadia 
será uma oportunidade para 
colaborar com Peter 
Eisenman (entre 1987 e 
1991) e para testemunhar a 
extensão ontológica do 

questões de ordem ideológi-
ca em torno da cultura políti-
ca da cidade e da globali-
zação. Neste contexto 
emergem temas como a 
crise do espaço público, os 
conceitos de comunidade e 
vizinhança, a dissolução das 
cidades, os espaços frag-
mentados, ou a relevância 
das subculturas na configu-
ração identitária do territó-
rio.

Intercâmbios luso-ameri-
canos no século XX
No contexto nacional, o 
deslumbramento americano 
surge relatado por António 
Ferro (1895-1956) em Novo 
Mundo, Mundo Novo 
(1930) e Hollywood, Capi-
tal das Imagens (1931), dois 
livros que realiza na sequên-
cia da sua viagem a Nova 
Iorque e Los Angeles. Sobre-
tudo o primeiro, é profícuo 
na definição de uma nova 
paisagem, pautada pelo 
gigantismo, pela monotonia 
da paisagem urbana e pela 
modernidade dos artefactos 
presentes na cultura ameri-
cana.
No campo da arquitetura 
será, relevante a obra que 
Jorge Segurado (1898- 
1990) publicará mais tarde, 
em 1940, intitulada Sinfonia 
do Degrau: Impressões da 
América, como resultado do 
projeto que realizou, em 
1939 para o pavilhão de 
Portugal na Feira Mundial 
de Nova Iorque, comissaria-
do pelo próprio António 
Ferro, à época Diretor do 
Secretariado Nacional da 
Propaganda.
A sedução americana irá 
também marcar a geração 
de arquitetos portugueses 
do pós-guerra, muitos deles 
desfrutando de bolsas da 
Fundação Calouste Gul-
benkian, ou da Comissão 
Fulbright, para estudar ou 
visitar os Estados Unidos. A 
viagem de Fernando Távora 
(1923-2005), em 1960, 
marca o início deste ciclo. 
Távora regista meticulosa-
mente as suas impressões 
num ‘Diário de Bordo’ que 
inclui, para além dos Esta-
dos Unidos, o amplo períplo 
pelo México, Japão, Tailân-
dia, Paquistão, Líbano, 
Egipto e Grécia. Távora des-
creve o seu contacto com as 
grandes cidades e com as 
universidades americanas, 
salvaguardando um distan-
ciamento crítico em relação 
às experiências arquitetóni-
cas que encontra do outro 
lado Atlântico. Taliesin e a 
obra de Frank Loyd Wright 
representam o ponto alto do 
‘Grand Tour’ marcando 

à evolução da sociedade. 
Walter Gropius (1883- 
1969), em 1913, ainda antes 
da constituição da Bauhaus, 
apresenta no ensaio ‘The 
Development of Industrial 
Buildings’ um conjunto de 
imagens de silos e edifícios 
industriais, catalisando de 
modo pioneiro as analogias 
que, mais tarde, o movimen-
to moderno utilizará para 
fundamentar as teorias fun-
cionalistas. Em 1924, Erich 
Mendelsohn (1887- 1953), 
chega a Nova Iorque, publi-
cando a suas impressões em 
Amerika, Bilderbuch eines 
Architekten (1926), com re-
curso a fotografias contras-
tantes expostas de modo 
cinematográfico (cf. Tavares, 
2016, p. 246). Também Sig-
fried Giedion (1888-1968) 
se deixou encantar pelos 
objetos do quotidiano ame-
ricano e pelo desenvolvi-
mento tecnológico da Amé-
rica. A sua estadia em Har-
vard, entre 1938-1939, per-
mitiu-lhe verter este entusias-
mo para as Norton Lectures 
e depois para Space, Time, 
and Architecture. 

Na década de 1970, Rem 
Koolhaas (n.1944) recoloca 
a América como caso de 
estudo em Delirious New 
York (1978), lançando a 
ideia de um manifesto re-
troativo da cidade dos arra-
nha-céus. É sobre a base de 
Koolhaas, ampliada nos 
conceitos lançados em 
SMLXL (1995) sobre a ex-
ponenciação da cultura ge-
nérica, que se relança o diá-
logo entre a Europa e Amé-
rica no final do século XX.

Retomando o colóquio ocor-
rido no MoMA em 2001, 
intitulado ‘Things in Making: 
Contemporary Architecture 
and the Pragmatist Imagina-
tion’, o crítico Fernandez Ga-
liano, editou em 2001, a AV 
Monographs no 91, intitula-
da ‘Pragmatism and Lands-
cape’, associando as ideias 
de Pierce,
James e Dewey à expressão 
genérica da paisagem con-
temporânea, debatidas no 
referido colóquio por Koo-
lhaas e Einsenman e pelos 
filósofos neopragmáticos 
Richard Rorty e Cornel West. 
Os argumentos conceptuais 
de Galiano passavam pela 
interrogação sobre o pós-11 
de Setembro, entendido 
como um marco que coloca-
va de manifesto a vulnerabi-
lidade da americanização 
que moldara o pensamento 
ocidental no século XX. A 
reboque do debate sobre o 
Pragmatismo, surgem as 

O Pragmatismo, enquanto 
doutrina filosófica desenvol-
vida por Charles Sanders 
Peirce (1839-1914), William 
James (1842-1910) e John 
Dewey (1859-1952), corres-
ponde ao lançamento do 
alicerce que enquadra e 
autonomiza o pensamento 
americano em relação ao 
romantismo europeu. A 
lógica matemática, enquan-
to base da semiótica de 
Peirce, permitiu-lhe traçar 
um itinerário não cartesiano, 
inspirado pela razão pura 
de Kant e pelas teorias evo-
lucionistas de Darwin. O 
Pragmatismo, construiu o 
corpo erudito da genealo-
gia identitária da cultura 
americana que alimentou a 
teoria da arquitetura e da 
arte, no escopo do século 
XX. O propósito racional do 
Pragmatismo deriva da ex-
perimentação que se corpo-
raliza, tal como William 
James assinalava no equilí-
brio entre o desejo de sim-
plificação e o desejo de dis-
tinção. Foi neste contexto 
que Dewey desenvolveu, no 
campo da psicologia teorias 
sobre pedagogia, que em 
grande medida, influencia-
ram as metodologias con-
temporâneas do ensino da 
arquitetura e a aprendiza-
gem por via do exercício 
experimental.

A novidade, a simplificação 
da vida quotidiana e a pu-
jança industrial, fomentaram 
ao longo do século XX o 
deslumbramento europeu 
pelo desenvolvimento acele-
rado que ecoava do outro 
lado do Atlântico. Adolf 
Loos (1870-1933) que teve 
a oportunidade de perma-
necer nos Estados Unidos 
entre 1893 e 1896, relata 
recorrentemente nos seus 
textos o fascínio pelo estilo 
de vida que conheceu 
aquando da sua estadia em 
Filadélfia. Nomeadamente 
no seu texto seminal, ‘Orna-
mento e Crime’ (1908), o 
modelo de vida Americana 
é mencionado para justificar 
o despojamento associado 

“DIE AMIS 
HABEN UNSER 
UNTERBEWUSS
TSEIN KOLONIA
LISIERT”1

Wim Wenders (1975) em Im 
Lauf der Zeit,

“ARCHITECTU
RAL PRACTICE 
DOES NOT 
COMMENT THE 
WORLD, IT OPE
RATES IN THE 
WORLD”
Stan Allen (2001) cit. 
OCKMAN Joan ‘Pragma-
tism and Architecture’ em 
GALIANO (2001), p. 7

1 Os yankees colonizaram o 
nosso subconsciente
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