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Introdução e objetivos: 

Por ser um país muito extenso, o Chile possui 

características climáticas e de relevo muito diferen-

tes, o que fez com que sua produção arquitetônica 

desenvolvesse uma tipologia diferenciada e única.  

Objetiva-se estudar o pensamento e a obra do 

arquiteto chileno Alejandro Aravena, vencedor do 

Prêmio Pritzker 2016, cuja arquitetura destacou-se 

no cenário mundial por estar engajada socialmente, 

buscando reduzir a desigualdade social em seu 

país e estabelecendo um modelo que pode ser 

reproduzido em diversos países da América Latina. 
 
 Materiais e métodos: 

De cunho exploratório e caráter teórico-conceitual, 

a pesquisa baseou-se na revisão web e 

bibliográfica – coleta, seleção e síntese de dados – 

e posterior estudo descritivo e analítico de casos, 

especificamente de 03 (três) obras habitacionais 

distintas do arquiteto, a fim de identificar seus 

princípios e elementos mais característicos. 

Resultados e discussão: 

Como parte do estudo da produção do arquiteto, foram sele-

cionadas 03 (três) conjuntos de Habitações de Interesse Social 

para descrição e análise arquitetônica: (1) Conjunto Quinta 

Monroy (2003/04 - Iquique, Chile); (2) Conjunto Monterrey 

(2009/10 - Monterrey, México); e (3) Conjunto Villa Verde 

(2010/13  - Constitución, Chile). Para cada um, analisou-se as 

informações disponíveis de projeto, implantação e construção. 

 

 

 

 

 

 

 

Constata-se que o maior objetivo de Aravena como arquiteto é 

a melhoria socioambiental, estabelecendo um padrão único de 

pensamento que pode ser reaproveitado em cidades latino-

americanas que necessitem de uma maior inclusão social. 

Conclusões: 
A partir do estudo de casos foi possível observar a contribuição 
do arquiteto ao demostrar soluções inovadoras e de caráter 
socioambiental, em especial para os países em desenvolvi-
mento –; o motivo do destaque e reconhecimento do seu traba-
lho através do Prêmio Pritzker 2016, representando o início da 
valorização de arquitetos latino-americanos em nível mundial 
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