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RESUMO

Esta tese aborda as arquiteturas recentes produzidas na América Latina entre 1991 e 2011. Tem 
por objetivo comprovar o surgimento de uma nova geração de arquitetos que pode ser observada 
a partir do critério das gerações, reconhecendo-a vinculada à dinâmica das gerações globais. 
Além disso, a tese compreende estas arquiteturas como um sistema complexo emergente, como 
um conjunto de numerosas conexões e interações que agem mutuamente em rede, produzindo 
qualidades ou propriedades características da emergência. Constituem sistemas arquitetônicos 
que trabalham interconectados, formando um todo coletivo. Alguns temas comuns, porém não 
homogêneos, foram priorizados no sentido de alinhavar e costurar certa coerência à construção 
histórica. Pautas vinculadas às interpretações de contexto e dimensão tectônica foram 
desenvolvidas como uma alternativa bastante coerente para esta estruturação, além da ênfase 
dada à dimensão pública e social da arquitetura, principalmente quando articulada às difíceis 
circunstâncias das cidades latino-americanas. Tal análise esteve atenta ao processo histórico 
de surgimento e afirmação desta nova geração, entendendo-o não como um simples percurso 
de continuidade ou evolução natural das arquiteturas produzidas na América Latina desde o 
século passado, e muito menos como uma atitude de ruptura com as gerações anteriores, mas 
sim, como uma interpretação dialética entre certas modernidades que podem ser retomadas e 
o desenvolvimento de novas atitudes propositivas inerentes às possibilidades de conexão que 
estes arquitetos estabelecem no movimento das gerações globais. Os resultados alcançados 
sinalizaram esforços de transcendência e superação dessa suposta dicotomia, na tentativa de 
romper as barreiras e encurtar distâncias. 

Palavras-chave: História da arquitetura contemporânea; América Latina; Gerações globais; 
Emergência.



ABSTRACT

This thesis approaches the recent architectures produced in Latin America between 1991 and 
2011. Aims to demonstrate the emergence of a new generation of architects, which can be 
seen from the criterion of the generations, recognizing it linked to the dynamics of global ge-
nerations. Moreover, the thesis comprises these architectures such as an emerging complex 
system, as a set of numerous connections and interactions which act on each other in network, 
producing qualities or properties characteristic of emergence. These architectural systems work 
interconnected, forming a collective whole. Some common themes, but not homogeneous, 
were prioritized in order to baste and sew some consistency to the historic building. Guideli-
nes related to interpretations of context and tectonic dimension were developed as a coherent 
alternative to this structure, besides emphasis on public and social dimension of architecture, 
especially when articulated to the difficult circumstances of the Latin American cities. Such 
analysis has been attentive to the historical process of emergence and affirmation of this new 
generation, understanding it not as a simple way of continuity or natural evolution of the archi-
tectures produced in Latin America since the last century, much less as an attitude of break with 
the generations past, but rather as a dialectical interpretation between certain modernities that 
can be resumed and the development of new attitudes inherent to the connection possibilities 
that these architects make with the global generations. The results achieved signaled efforts of 
transcendence and overcoming of this supposed dichotomy in an attempt to break through the 
barriers and shorten distances.

Keywords: History of contemporary architecture; Latin America; Global generations; Emer-
gence.



RESUMEN

El presente estudio, que aborda las arquitecturas recientes en América Latina entre 1991 y 2011, 
tiene como objetivo analizar, bajo el punto de vista generacional, el nacimiento de una nueva 
generación de arquitectos reconociéndola vinculada a la dinámica de las generaciones globales. 
Adicionalmente, la tesis considera dichas arquitecturas como un complejo sistema emergente, 
un conjunto con numerosas conexiones e interacciones que actúan en red y dan origen a cuali-
dades o propiedades características de la emergencia. Estos sistemas arquitectónicos funcionan 
interconectados y forman un todo colectivo. Para dar coherencia a la construcción histórica se 
priorizan algunos temas comunes, todavía no homogéneos. Así, se establecen pautas de inter-
pretación basadas en el contexto y en la dimensión tectónica que subrayan la dimensión pública 
y social de la arquitectura, sin olvidar las complejidades típicas de las ciudades latinoamerica-
nas. El estudio analiza con detenimiento el proceso histórico subyacente a la aparición y rea-
firmación de esta nueva generación, sin considerarlo una mera continuidad o evolución natural 
de las arquitecturas surgidas desde el siglo pasado en América Latina, ni mucho menos una 
ruptura con las anteriores generaciones, sino más bien como una interpretación dialéctica entre 
ciertas modernidades y el desarrollo de nuevas actitudes que resaltan las posibilidades de cone-
xión entre estos arquitectos con las generaciones globales. En un intento por romper barreras y 
acortar distancias, los resultados obtenidos permiten vislumbrar la superación trascendental de 
esta supuesta dicotomía.

Palabras clave: Historia de la arquitectura contemporánea; América Latina; Generaciones glo-
bales; Emergencia.
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