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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, estabelecendo um modelo que pode ser
facilmente reproduzido em diversos
países da América Latina.

Arquigrafia
• 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).
• Nos primeiros anos de atuação seus projetos não foram bem
sucedidos e ele abandonou a profissão para abrir um bar. Foi
somente em 1997 que ele participou do seu primeiro concurso
para construir uma igreja no campus da universidade onde
estudou, mas sua proposta foi rejeitada por não atender às
regras da folha de entrega.

• Apenas em um ano depois ele ganhou o concurso para a
Escola 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 Matematica (1998)
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Escuela de Arquitectura (2004)

• O prédio do Centro de
Innovación Anacleto Nagelini da UC-Chile demonstra outro ponto de
importante ação do arquiteto: a materialidade.
Nesse edifício, ocorre a
inversão da materialidade moderna, já que ele
se fecha em si mesmo,
ao invés de se abrir à
paisagem.

• As paredes externas do centro
de pesquisas são compostas de
concreto reforçado enquanto o
interior é livre, feito todo em
vidro, direcionado-se para um
átrio interno, permitindo assim
a ventilação cruzada e
tornando possível a redução do
consumo energético através da
sua solidez.

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

Mirador Las Cruces
(México, 2010)

• A base projetual de Aravena está
na síntese dos problemas
espaciais que enfrenta, mas
privilegiando sempre uma ação
social que está sendo feita em
detrimento da estética.
“Eu queria um círculo perfeito, mas o
orçamento não permitia isso. Ter
contruído 1.000 m2 cobertos onde
crianças durante as horas de escola
estão protegidas do sol e da chuva é
mais importante do que a perfeição de
um círculo. Eu posso viver com um
círculo daquele jeito? Sim, porque a
vida embaixo daquele teto tem um
espaço que não tinha antes. O preço
que paguei foi um circulo imperfeito.”
Escuela Ayelén
(Rancagua, Chile, 2015)

• Aravena já atuou como professor convidado em Harvard (EUA),
em Londres (Inglaterra) e em Veneza (Itália), tendo feito parte
de diversos Conselhos de caráter urbanístico ao redor do
mundo.
• Em 2010, foi anunciado como 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.

• Ele possui três livros publicados e contribuiu para o Rio+20,
além de ter participado do Global TedTalk do Rio de Janeiro em
2014 e de ter sido jurado do Prêmio Pritzker de 2009 a 2015.
• 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, o grupo ELEMENTAL
teve uma de suas obras mais
importantes no seu país de
origem (Chile): a reconstrução da
cidade de Constitución, que fora
destruída pelo terremoto e
tsunami ocorridos naquele ano.
• Devido à complexa exposição a
inundações e maremotos, a
cidade exigiu uma rede de
evacuação segura e rápida. O
projeto baseou-se em tornar
essas vias subterrâneas e
transformar suas calçadas em
passeios (pedestres ou mistos)
para melhorar o desenvolvimento
e recuperação do centro urbano.
Plan de Reconstrucción
Post-Tsunami de Constitución (PRES)

• Além de seus experimentos com
desconstrução e o monolitismo,
a maior contribuição de Aravena
e seu escritório encontra-se nas
experiências de HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL (HIS) na
América Latina por meio da autoconstrução progressiva que, no
entanto, encontram barreiras
governamentais para seu amplo
desenvolvimento, não somente
no Brasil, mas também em outros
países latino-americanos.

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

Conjuntos Habitacionais projetados por Alejandro Aravena

Habitações de Interesse Social
• O principal destaque do trabalho contemporâneo de Alejandro
Aravena se dá nos projetos de HIS, a partir dos quais se observa
um padrão único de pensamento (autoconstrução progressiva)
e que pode ser reaproveitado nas demais cidades latinoamericanas que necessitem de uma maior INCLUSÃO SOCIAL de
uma parcela da população marginalizada.
• Em seus conjuntos habitacionais, busca-se o máximo
aproveitamento do espaço construído e a melhor qualidade
socioambiental, trabalhando de modo a reorganizar a
sociedade local e trazer novas formas de inclusão que deem
maior oportunidade àqueles que virão a complementá-los e
habitá-los futuramente.

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.

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.

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.

Conclusão
• A arquitetura de ALEJANDRO RAVAENA traz grande
contribuição ao panorama da arquitetura contemporâneas
por 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 um 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.
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