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Objetivos 

Estudar a vida e a teoria do arquiteto chileno 
Alejandro Aravena; 

 

Qualificar o seu trabalho, de modo a entender                     
o pensamento do vencedor do Pritzker 2016; 
 

Analisar a questão da responsabilidade social do 
arquiteto perante o ambiente urbano por meio da 
análise de 03 (três) de suas obras. 



Metodologia 

• De caráter exploratório e cunho teórico-conceitual,               
a pesquisa foi baseada em revisão web-bibliográfica 
com estudo de casos, por meio das seguintes etapas: 

 

o Coleta e seleção de dados sobre a vida do arquiteto, seu 
trabalho e sua nomeação ao Prêmio Pritzker 2016; 

o Escolha e análise de 03 (três) obras residenciais que se 
adequassem ao enfoque (caráter social do projeto); 

o Elaboração de um quadro comparativo e conclusão 
(Relatório final e apresentação oral no EVINCI).  



Introdução 
• Por ser um país muito extenso em comprimento, o 

CHILE possui características climáticas e de relevo 
muito diferentes como o Deserto do Atacama ao 
Norte, as Cordilheiras nevadas ao longo de sua 
extensão e o sul extremamente frio. 

 

• Esses CONTRASTES fizeram com que sua produção 
arquitetônica, ao longo de sua história, 
desenvolvesse uma tipologia diferenciada e única. 

  

• Atualmente, sua ARQUITETURA vem chamando a 
atenção mundial tanto pela sua originalidade 
quanto pelo respeito à tradição e cultura típica. 



• Embora o Chile seja um dos países mais desenvolvidos da 
América Latina, a desigualdade socioeconômica sempre esteve 
presente, sendo neste quesito que se destaca o trabalho de 
ALEJANDRO ARAVENA, em especial com seus conjuntos 
habitacionais que buscam melhorar as condições de vida dos 
moradores e possibilitar sua ascensão social. 

Santiago do Chile 



Vencedor do PRÊMIO PRITZKER 2016, 
Aravena destacou-se no cenário 
mundial por causa da sua arquitetura 
engajada socialmente, a qual busca 
reduzir a desigualdade social, esta-
belecendo um modelo que pode ser 
facilmente reproduzido em diversos 
países da América Latina. 



Revisão da Literatura 

• Nascido em Santiago, no Chile, no ano de 1967, ALEJANDRO 
ARAVENA é formado pela Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Estudios Urbanos, da Universidade Católica do Chile (UC-Chile), 
com pós graduação em Veneza (Itália). 
 

• O primeiro concurso em que participou foi para construir uma 
igreja no campus da universidade onde estudou em 1997. 
Porém, não obteve êxito e somente um ano depois ele ganhou 
o concurso para a Escuela de Matemática (1998) da UC-Chile, 
acabando por criar também as de Medicina (2001) e de 
Arquitetura (2004), além do Centro de Inovación Anacleto 
Angelini (2014) para a mesma universidade, todas as obras 
situadas em Santiago.  



Escuela de Medicina (2001) Escuela de Matematica (1998) 

Escuela de Arquitectura (2004) Centro de Inovación Anacleto Angelini (2014) 



 

• Aravena atuou como professor convidado em Harvard (EUA), 
em Londres (Inglaterra) e Veneza (Itália) e já fez parte de 
diversos Conselhos de caráter urbanístico ao redor do mundo.  
 

• Atualmente, é o diretor executivo do ELEMENTAL – um grupo 
de profissionais que busca uma arquitetura de caráter social, 
envolvendo temas como: habitação, espaços públicos, 
infraestrutura e transporte. 

  

• Em 2010, foi anunciado membro internacional do ROYAL 
INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS (RIBA), ao mesmo tempo em que 
foi considerado um dos 20 novos heróis do mundo pela Revista 
Monocle.  
 

• Possui três livros escritos e contribuiu para o Rio+20, além de 
participado do Global TedTalk do Rio de Janeiro em 2014 e 
jurado do Prêmio Pritzker de 2009 a 2015.  



 

• A visão de Aravena sobre arquitetura 
resume-se em uma única palavra: 
SÍNTESE. Para ele, a capacidade de 
sintetizar permite identificar a maneira 
mais estratégica de projetar uma forma 
que seja simultânea (bela + funcional). 
 

• Ele acredita que o uso do conhecimento 
específico que cada arquiteto possui 
pode ajudar a solucionar problemas não 
específicos, como os públicos esociais. 
 

• Isto traz um novo pensamento e DESAFIO 
para os arquitetos do século XXI: a busca 
da solução de problemas antes tratados 
como sendo apenas do Poder Público. 

Mirador Las Cruces (México, 2010) 

Torres Siamesas do Campus San Joaquín 
 UC-Chile e Escuela Ayelén (Chile, 2005)  



Dormitórios da St. Edward’s University 
(Austin TX, EUA, 2008) 

 

• A base projetual de Aravena e 
do estúdio ELEMENTAL está na 
síntese dos problemas espaciais 
que enfrenta, além de sempre 
privilegiar uma ação social que 
está sendo feita em detrimento 
da estética. 
 

• Sua maior contribuição encon-
tra-se nas experiências de 
HABITAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL (HIS)  por meio da auto-
construção progessiva que, no 
entanto, encontram barreiras 
governamentais para seu amplo 
desenvolvimento, não só no 
Brasil, mas também em outros 
países latino-americanos.  

 Conj. Hab. Monterrey (México, 20090/10)  



Resultados e Discussão 

• A partir do estudo das obras do arquiteto, foram 
selecionados 03 (três) exemplares residenciais de HIS 
com intuito socioambiental para descrição e análise,   
a saber: 
 

CASO I – Conjunto Habitacional Quinta Monroy (2003/04) 
Iquique, Chile  
 

CASO II – Conjunto Habitacional Monterrey (2009/10) 
Monterrey, México 
 

CASO III – Conjunto Habitacional Villa Verde (2010/13) 
Constitución, Chile  



CASO I 
Conjunto Habitacional Quinta Monroy 

Data e local: 2003/04 – Iquique (Chile) 

Autoria: Estúdio ELEMENTAL, do qual 
participaram os arquitetos Alejandro 
Aravena, Alfonso Montero, Tomás Cortese 
e Emilio de la Cerda 

Cliente: Governo chileno 

Área do terreno: 5.000m² 

Área inicial/final da casa: 30/60m² 

Capacidade: 100 famílias que viviam                    
em moradias irregulares no centro 

Orçamento: US$ 7.500 por família 

 



 

• O projeto conta com planta térrea, para 
permitir o crescimento horizontal, além de 
andares superiores, para reduzir as dimensões 
de cada lote (Pequenas moradias de 30m2 de 
classe média que estariam incompletas  e 
seriam ampliadas por cada morador). 
 

• As casas originais contam com cômodos mais 
difíceis de serem executados (cozinha, 
sanitários, escadas e paredes), deixando os 
demais como responsabilidade dos moradores 
 

• Previu-se residências que se valorizassem com o 
tempo, em um terreno bem localizado e com 
acesso à saúde, lazer, trabalho e transporte.  
 

• Foi pensado também em um espaço coletivo 
como área de convivência entre as habitações, 
unindo grupos de 20 famílias. 



CASO II 
Conjunto Habitacional Monterrey 

Data e local: 2009/10 – Monterrey 
(México) 

Autoria: Estúdio ELEMENTAL 

Cliente: Governo de Nuevo León 
(Noroeste do México) 

Área do terreno: 6.591m² 

Área inicial/final da casa: 40/ 58ou76m² 

Capacidade: 70 unidades familiares 

Orçamento: US$ 20.000 por habitação 
 

Apesar do maior orçamento, a legislação mexicana 
e as regulamentações acabaram encarecendo as 

edificações, o que ainda justificou a proposta 
característica do escritório para autoconstrução. 

 
 



 

• Buscou-se um padrão final de classe média, em 
que a “primeira fase” (40m2), contém as áreas 
úmidas, escadas e delimitação do espaço 
construtível, deixando para a ampliação uma 
habitação de 58m2 ou duplex de 76m2.  
 

• De modo a facilitar a manutenção das áreas 
verdes, foi criado um parque interno ao 
conjunto que gerou um espaço coletivo para 
integração da vizinhança. 



CASO III 
Conjunto Habitacional Villa Verde 

Data e local: 2010/13 – Constitución 
(Chile) 

Autoria: Estúdio ELEMENTAL 

Cliente: Empresa Florestal Arauco 

Área do terreno: 5.688m² 

Área inicial/final da casa: 57/85m² 

Capacidade: 484 unidades familiares 

Orçamento: De US$ 25 a US$ 40.000 
 

 

Projeto desenvolvido a pedido da empresa florestal 
(iniciativa privada) como forma de apoiar seus 

trabalhadores a obterem suas casas próprias 

 

 



 

• Apesar do grande orçamento, o modelo de autoconstrução 
foi adotado para elevar o padrão, sendo o valor extra 
utilizado na construção das partes mais complexas 
(banheiros e cozinha). 
 

• Diferente dos casos anteriores, a estrutura foi realizada em 
madeira pinus, além de apresentar telhado em águas. 



Quadro Comparativo 

CASO DATA E 
LOCAL 

ÁREA DO 
CONJUNTO 

ÁREA DA 
UNIDADE 

MATERIAS 
PRINCIPAIS 

PADRÃO E 
CUSTO 

 

Conj. Hab. 

Quinta 

Monroy  

 

 
2003/04 
Iquique 
(Chile) 

 
5.000m² 

(100 unid.) 

30m² 
(inicial) 
60m²   
(final) 

 
Estrutura 
em blocos 

de concreto 

Classe 
média baixa 
US$ 7.500 
por unid. 

 

Conj. Hab. 

Monterrey 

 

 
2009/10 

Monterrey 
(México) 

 
6.591m²  

(70 unid.) 
 

40m² 
(inicial) 

58 ou 76m² 
(final) 

 
Estrutura 
em blocos 

de concreto 
 

Classe 
média 

US$ 20.000 
por unid. 

 

Conj. Hab. 

Villa 

Verde 

 

 
2010/13 

Constitución 
(Chile) 

 
5.688m² 

(484 unid.) 
 

57m² 
(inicial) 
85m²   
(final) 

 

 
Estrutura 

em madeira 
pinus 

 

Classe 
média alta 

De US$ 25 a 
US$ 40.000 

por unid. 



Considerações Finais 

• Apesar do aumento gradativo de orçamento, a intenção das 
propostas analisadas manteve-se a mesma: buscar o máximo 
aproveitamento do espaço construído e a melhor qualidade. 

  

• O principal destaque do arquiteto se dá no projeto de HIS e a 
partir desses casos observa-se um padrão único de pensamento 
que pode ser reaproveitado nas demais cidades latino-
americanas que necessitem de uma maior INCLUSÃO SOCIAL. 

  

• Constata-se que o maior objetivo de Aravena como arquiteto é 
a melhoria socioambiental, trabalhando de modo a reorganizar 
a sociedade e trazer novas formas de inclusão, dando maior 
oportunidade àqueles que virão a habitar seus conjuntos. 

 



Conclusão 

• A forte intenção social presente nas obras de ALEJANDRO 
ARAVENA pôde ser confirmada por meio dessa pesquisa e 
compreendida de maneira clara. 
 

• A partir do estudo de casos foi possível observar a sua 
contribuição para o mundo ao mostrar soluções inovadoras e de 
caráter socioambiental, em especial para os países em 
desenvolvimento – o motivo do destaque e reconhecimento do 
seu trabalho através do Pritzker 2016.  
 

• Aravena representa o início da valorização dos arquitetos 
latino-americanos em nível mundial, assim como traz a atenção 
do mundo para os países menos privilegiados, abrindo espaço 
para novos e futuros destaques na arquitetura sustentável 
contemporânea. 
 



Principais Fontes de Pesquisa 

BBC – BRITISH BROADCASTING CORPORATION. La grandiosa arquitectura 
del chileno Alejandro Aravena gana el Premio Pritzker. Disponível 
em: <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160113_fotos_ 
premio_pritzker_alejandro_aravena_men>. Acesso em: 30/04/2016. 

ELEMENTAL. Projects. Disponível em: <http://www.elementalchile.cl/ 
en/proyectos/>. Acesso em: 30/04/2016. 

REVISTA AREA. 143 – ELEMENTAL, Bologna (Italia), 2015. 

SARKIS, H. (Não) é Elemental: Sobre a arquitetura de Alejandro 
Aravena. Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/781317/e-
elemental-nao-na-arquitetura-de-alejandro-aravena>. Acesso em: 
23/04/2016.  

THE PRITZKER ARCHITECTURE PRIZE. 2016 Laureate: Announcement. 
Disponível em: <http://www.pritzkerprize.com/2016/ 
announcement>. Acesso em: 30/04/2016a. 

 

 


