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RESUMO 

 

A arquitetura nas instituições de ensino superior faz parte do suporte necessário à promoção e 

desenvolvimento de novos conhecimentos. Ocorre que, por conta do crescimento e da constante 

atualização do curriculum acadêmico, as universidades necessitam ampliar ou reestruturar suas 

instalações físicas. Considerar nessas intervenções arquitetônicas as transformações sociais e 

valorização da cultura local propicia o desenvolvimento acadêmico e disseminação do saber. A 

análise do crescimento dos campi e das intervenções arquitetônicas contemporâneas na Pontifícia 

Universidade Católica do Chile pretende suscitar os valores e prioridades consideradas pelos projetos, 

levando em conta as edificações pré-existentes de reconhecido valor cultural e histórico. As novas 

relações estabelecidas nos espaços, as circulações, os acabamentos, enfim, a forma como a arquitetura 

contemporânea responde às necessidades da universidade e prioriza a identidade do local, são as bases 

da análise proposta nesta pesquisa. 

  

Palavras chave: Análise de obras; Projeto; Campus universitário; Arquitetura Contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Architecture in higher education institutions is part of the support needed to promote and develop 

new knowledge. Because of the growth and constant updating of the academic curriculum, universities need 

to expand or restructure their physical facilities. To consider in these architectural interventions the 

social transformations and valorization of the local culture, promotes the academic development and 

dissemination of knowledge. The analysis of the growth of campuses and contemporary architectural 

interventions at the Pontifical Catholic University of Chile aims to evoke the values and priorities 

considered by the projects, taking into account the pre-existing buildings of recognized cultural and 

historical value. The new relationships established in the spaces, the circulations, the finishes, and 

the way contemporary architecture responds to the needs of the university and prioritize the identity 

of the place, are the bases of the analysis proposed in this research. 

 

Key words: Close readings; Project; University campus; Contemporary architecture. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O estudo e pesquisa do tema proposto se dá pelo meu interesse em expandir o conhecimento 

na área de projeto de arquitetura em campi universitários urbanos consolidados, onde a arquitetura 

contemporânea redesenhará e trará novas atribuições aos espaços, na medida em que intervêm nas 

relações arquitetônicas preexistentes.  

Além do objetivo de ampliar o conhecimento nesta área, a pesquisa também preza pelo 

aprimoramento da minha atuação profissional uma vez que, há mais de dez anos desenvolvo projetos 

para instituições de ensino superior.  

Logo após o término da graduação, trabalhei em uma construtora desenvolvendo projetos e 

acompanhando obras em sua maioria de uso educacional, junto com a equipe de engenheiros. 

 Posteriormente, em 2006, passei a trabalhar na infraestrutura de um centro universitário, o 

Instituto Educacional Seminário Paulopolitano.  

Em 2014, passei a atuar no departamento responsável pela infraestrutura da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, instituição mantida pela Fundação São Paulo. 

O foco do trabalho em uma instituição reconhecida internacionalmente pela qualidade de 

ensino, pela excelência em suas instalações e que ampliou de forma significativa seus campi nos 

últimos 20 anos, como é o caso da Universidade Católica do Chile, permite um distanciamento 

adequado, ampliando a objetividade no tratamento do tema. 

 A Universidade, no intuito de aprimorar ainda mais a qualidade de ensino, iniciou um 

processo de revitalização de suas instalações físicas com diversos projetos que incluem desde a 

manutenção corretiva das edificações até a implantação de novas instalações para atendimento ao 

corpo docente, discente e área administrativa. 
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INTRODUÇÃO 

  

As instituições de ensino ao mesmo tempo em que conduzem as transformações sociais estão 

fortemente inseridas em sua época e contexto. Conforme Kowaltowski (2001), a arquitetura dos 

espaços educacionais e sua evolução estão ligadas à história da humanidade, ao valor dado ao 

conhecimento e ao desenvolvimento socioeconômico das nações. 

A pesquisa proposta tem como objetivo ampliar o conhecimento e aprimorar minha atuação 

profissional com a análise das soluções adotadas pela arquitetura contemporânea, visando à qualidade 

do espaço físico nas instituições de ensino superior frente à sociedade. 

Reconhecer os valores adotados pela arquitetura, o modo como as novas edificações se 

integram às existentes e a forma com que a arquitetura agrega valor e fornece o suporte necessário às 

necessidades de crescimento das edificações de ensino superior em campi consolidados são as 

primícias básicas deste estudo. 

De acordo com o arquiteto Fernando Pérez Oyarzun (2016), as universidades sempre 

buscaram incorporar qualidade em suas edificações e em seu entorno no intuito de afirmar sua 

importância social, constituindo desta forma patrimônio que contribui para o desenvolvimento e 

renovação cultural da sociedade.  

Nesse contexto, após pesquisa preliminar na infraestrutura física de várias instituições de 

ensino superior, identifiquei na Pontifícia Universidade Católica do Chile, em Santiago, diversas 

intervenções arquitetônicas de qualidade, executadas nos últimos vinte anos, que aumentaram 

consideravelmente a área construída da instituição e que, juntamente com a qualidade acadêmica, 

deram suporte ao reconhecimento desta Universidade como terceiro lugar na América Latina de 

acordo com a avalição da Quacquarelli Symonds University Rankings em 2015.  

Além do reconhecimento acadêmico, diversos expoentes da arquitetura contemporânea, na 

América Latina, fizeram parte desse processo de ampliação com a autoria de diversos projetos, dos 

quais destacamos os arquitetos Teodoro Fernández, Fernando Pérez Oyarzun, Alejandro Aravena, 

Smiljan Radic, Cecilia Puga, Juan Ignacio Baixas, Enrique del Río, Claudia Ponce de Luca, entre 

outros. 

A pesquisa propõe analisar de que forma a arquitetura promoveu a expansão física dos campi 

da Pontifícia Universidade Católica do Chile em Santiago; quais foram os critérios adotados nos 
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projetos desenvolvidos; de que forma promoveram o desenvolvimento dos campi universitários; 

como as obras contemporâneas responderam às necessidades acadêmicas; como se integraram ao 

meio existente respeitando a cultura e criaram uma identidade única ao local, em específico, no caso 

do primeiro campus da universidade, o Casa Central. 

A Pontifícia Universidade Católica do Chile possui quatro campi universitários inseridos na 

área urbana da cidade de Santiago e que serão apresentados na pesquisa proposta.  

São eles: 

- Campus Casa Central: primeiro campus da Universidade, localizado na área central de Santiago 

onde, ao redor de seu principal edifício construído no final do século XIX e declarado como 

patrimônio histórico, foram acrescidas edificações que, mesmo possuindo características 

arquitetônicas e construtivas diferenciadas, mantiveram a unidade do campus e respeitaram a 

arquitetura histórica. As últimas intervenções arquitetônicas do campus foram: 

• Edifício da Faculdade de Comunicações de autoria do arquiteto Teodoro Fernández 

(2000); 

• Edifício para o MBA de Ciências Econômicas, objeto de concurso onde a proposta dos 

arquitetos Juan Ignacio Baixas e Enique del Río foi a vencedora (2001); 

• Edifício para a Faculdade de Medicina, projeto desenvolvido pelos arquitetos Fernando 

Pérez e Alejandro Aravena (2003); 

• Biblioteca da Faculdade de Direito de autoria do arquiteto Teodoro Fernández (2003); 

• Reforma de edifício para a Faculdade de Direito da arquiteta Claudia Ponce de Luca e 

arquiteto Osvaldo Muñoz Nordenflycht (2007); 

• Edifício para salas de aula desenvolvido pela arquiteta Claudia Ponce de Luca (2011). 

- Campus Lo Contador: campus localizado em um bairro residencial, que possui sua edificação 

original tombada pelo patrimônio histórico e que, por conta do meio urbano que o cerca, possui 

diversos condicionantes legais que moldaram as soluções arquitetônicas adotadas na expansão de 

suas edificações. Esse campus abriga a Faculdade de Arquitetura e Desenho da Pontifícia 

Universidade Católica do Chile. Nos últimos anos a expansão dos cursos levou à necessidade de 

ampliação do campus com a construção das seguintes edificações: 

• Construção do Centro de Documentação e Informação Sergio Larraín García-Moreno e 

edifício para salas de aula. Essa obra foi objeto de concurso e teve como projeto vencedor 
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a proposta de autoria dos arquitetos Teodoro Fernández, Smiljan Radic e Cecilia Puga 

(1994); 

• Reforma do edifício que abriga a Faculdade de Arquitetura, projeto de autoria do arquiteto 

Alejandro Aravena (2004); 

• Novo edifício para Faculdade de Desenho e Instituto de Estudos Urbanos, projeto de 

autoria do arquiteto Sebastián Irarrázaval (2010); 

• Construção do edifício para Docência e Pesquisa da Faculdade de Arquitetura, concurso 

vencido pelo arquiteto Gonzalo Claro (2013). 

- Campus Oriente: imóvel tombado como patrimônio histórico adquirido pela Pontifícia Universidade 

Católica do Chile para abrigar as Faculdades de Artes, Teologia e Filosofia. Em 2015, esse campus 

teve seu conjunto de edificações ampliado com projeto de autoria do arquiteto Fernando Pérez 

Oyarzun; 

- Campus San Joaquin: em uma área afastada do centro urbano de Santiago doada à Pontifícia 

Universidade Católica do Chile na década de 1890, foram desenvolvidos diversos Planos Diretores 

para a construção de uma cidade universitária onde, atualmente, está localizada a maior parte das 

Faculdades da Instituição. Neste campus, por conta da área disponível e do recente crescimento da 

Universidade, foram construídos diversos edifícios nos últimos anos dos quais destacamos:  

• Templo Sagrado Coração de Teodoro Fernández autoria do arquiteto (1997); 

• Ampliação do Edifício que abriga a Faculdade de Matemática de autoria do arquiteto 

Alejandro Aravena (1998); 

• Faculdade de Educação, obra dos arquitetos Juan Ignacio Baixas e Enrique del Río (1998); 

• Torres Siamesas de autoria do arquiteto Alejandro Aravena (2005); 

• Centro para Alunos, obra dos arquitetos Teodoro Fernández, Paulina Courard Délano e 

Tomás McKay Alliende (2006); 

• Faculdade de Teologia projetada pelo arquiteto Teodoro Fernández (2008); 

• Centro de Inovação Anacleto Angelini, obra de autoria também do arquiteto Alejandro 

Aravena (2014). 

Salientamos ainda que, dos campi acima listados, o campus Casa Central foi escolhido como 

objeto de análise aprofundada já que, por suas características de expansão ao redor de uma edificação 

tombada e a estreita relação física das obras contemporâneas e a preexistência constituída por um 
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patrimônio de valor histórico e cultural, constitui objeto de maior complexidade e interesse no tema 

proposto nesta pesquisa. 

Esclarecemos ainda que a pesquisa se constituirá no levantamento histórico de formação dos 

campi universitários dos projetos de arquitetura desenvolvidos nos últimos 20 anos e incluirá: 

levantamento documental e histórico dos campi da Pontifícia Universidade Católica do Chile, seu 

desenvolvimento e expansão; visita às obras e levantamento da documentação in loco dos estudos de 

caso; levantamento das peças gráficas das obras em questão; análise de sua composição tendo como 

base o programa de necessidades; as condicionantes de cada projeto e sua relação com as edificações 

pré-existentes; revisão da literatura publicada dos autores e suas obras e, por último, entrevista com 

os arquitetos e com a equipe de infraestrutura responsável pelo patrimônio da Pontifícia Universidade 

Católica do Chile. 
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Capítulo 1 HISTÓRIA E FORMAÇÃO DA PONTIFÍCIA UNIVER SIDADE CATÓLICA DO 

CHILE 

Neste primeiro capítulo o intuito é contextualizar o tema proposto, apresentando a história e 

formação da Pontifícia Universidade Católica do Chile tomando como base diversas literaturas 

publicadas e ainda entrevistas realizadas com a equipe de Infraestrutura e Patrimônio da 

Universidade. As traduções dos textos são da autora. 

As principais bases históricas utilizadas foram: Cien Años de Arquitectura na Universidad 

Católica (1994); Patrimonio Arquitectonico U.C., Fragmentos de uma obra (2016); Lo Contador, 

Casa, jardines e campus (2012); entre outras publicações e artigos publicados principalmente pela 

Editora ARQ. 

 

“... o cultivo do espírito, da reflexão e o saber através da busca de um novo 
conhecimento constituem o bem público por excelência. Este bem, representado em 
nossas capacidades, conhecimento e infraestrutura, e que em cumprimento à nossa 
missão estamos chamados a desenvolver à luz da fé, o colocamos à disposição do 
nosso entorno, das nossas comunidades, de nosso país, para o pleno 
desenvolvimento e crescimento da sociedade.” 
(DÍAZ, 2016, página 31). 
 

 

 
Figura 1: Fachada Principal do Campus Casa Central.  

 Fonte: Autora, julho de 2016. 
 

A contribuição das universidades na conquista territorial sempre foi relevante na colonização 

espanhola na América.  
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Foi nesse contexto que, em 1538, pela bula Papal, é criada a Universidade São Tomás de 

Aquino na ilha de Santo Domingo, atual República Dominicana que, de acordo com o historiador 

Eustáquio Gomes (2006), embora não tenha sido reconhecida pelo governo espanhol, foi a primeira 

da América Latina.  

 

 
Figura 2: Universidade São Tomás de Aquino (1538). 

Fonte: Acervo do Departamento de Patrimônio da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 
 

Em 12 de maio de 1551 o rei Carlos I autoriza a criação da Universidade Nacional Maior de 

São Marcos, em Lima, Peru, razão pela qual existe uma controvérsia quanto à primeira instituição de 

ensino superior, na América Latina, uma vez que sua antecessora, a Universidade São Tomás de 

Aquino, não teve o reconhecimento do governo espanhol. 

Seguindo o mesmo propósito, a igreja católica cria no ano de 1662 em Santiago do Chile uma 

universidade para formação de sacerdotes dirigida pela Congregação de Santo Tomás, onde eram 

oferecidos cursos de Teologia e Filosofia.  

Um ano depois, em 1663, os jesuítas também reúnem esforços e criam o chamado Colégio 

Máximo de São Miguel ampliando as opções de formação em Moral, Cânones, Gramática e Língua 
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Indígena. Ambas as instituições mantinham o objetivo inicial de afirmar a colonização da terra através 

da missão cristã. 

Desde então, de colônia à república, no Chile tanto o Estado quanto a Igreja sempre 

procuraram afirmar seu poder e influenciar a sociedade através da disseminação do saber.  O 

liberalismo do século XIX trouxe consigo a distinção política entre Igreja e Estado, tendo criado uma 

instituição laica, a Universidade do Chile.  

Como resposta à pressão do estado chileno sobre os ideais conservadores cristãos, um grupo 

de católicos da elite da sociedade chilena buscou a igreja católica para criação de uma universidade. 

Com o apoio do Vaticano, o arcebispo de Santiago do Chile, Monsenhor Mariano Casanova, assina 

o decreto de criação da Pontifícia Universidade Católica do Chile em 21 de junho de 1888.  

 

 
Figura 3: Santiago do Chile em 1863. 

Fonte: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-65004.html acessado em 21.05.2017. 
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Figura 4: Monsenhor Mariano Casanova. 
Fonte:http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-68648.html acessado em 21.05.2017. 

 

Seguindo o modelo de outras universidades católicas europeias, através da Universidade, a 

Igreja procurava manter-se influente na sociedade e na política, além de manter os laços de união 

entre fé e igreja.  

De acordo com os professores Luis Celis, Ricardo Krebs e Luis Scherz: 

 

... a Universidade nasce contendo uma tensão que se torna mais nítida com o tempo. 
Um impulso de introversão defensivo e outro de extroversão ofensivo... Constituem 
a diástole e sístole do ritmo pulsante que moverão a Universidade Católica” 
(CHAMBERS, 1994). 
 
 

O grupo de católicos que, juntamente com o arcebispo de Santiago do Chile, Monsenhor 

Mariano Casanova iniciaram os primeiros trabalhos da Pontifícia Universidade Católica do Chile, 

além de disseminadores do conhecimento e da fé, eram participantes ativos e influentes na produção 

econômica do país, que na época se baseava na agricultura, mineração e nos primórdios da indústria.  

A historiadora Sol Serrano Pérez afirma que “... A Universidade foi a expressão mais 

contundente de uma igreja que poderia ter sido expulsa do Estado, mas não da sociedade.” (2016). 
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Figura 5: Trabalhadores da mineração no século XIX. 

Fonte: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-65004.html acessado em 21.05.2017. 

 

 
Figura 6: Vista da Alameda Libertador Bernardo O'Higgins, Século XIX. 

Fonte: Acervo do Departamento de Patrimônio da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 
  

Como não possuía verba suficiente para a aquisição ou construção de uma sede própria, a 

Pontifícia Universidade Católica do Chile, nos primeiros anos, utilizou pequenos imóveis doados ou 

cedidos para acomodar suas atividades.  

O primeiro deles foi o edifício doado pelo extinto Círculo Católico (grupo da elite católica de 

Santiago), na rua Agustinas, nº 1038.  

De acordo com Sol Serrano Pérez (2016), “... a Universidade era muito mais uma ideia do que 

propriamente uma instituição”.  
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No entanto, desde o início, o grupo de fundadores se esforçava promovendo diversos eventos 

e campanhas no intuito de arrecadar fundos ou mesmo doação de imóveis que pudessem servir ao 

propósito da Universidade. 

Sob a direção do primeiro reitor, Don Joaquín Larraín G., as aulas efetivamente iniciam em 

31 de março de 1889 e os primeiros cursos ofertados são os para formação em Direito e Bacharelado 

em Matemática.  

No entanto, como na ocasião havia uma nítida escassez de mão de obra qualificada e uma 

população de baixa renda, o grupo que dirigia a Pontifícia Universidade Católica do Chile logo propôs 

a formação de novos cursos técnicos que pudessem abastecer a economia então em ascensão.   

Em junho de 1889, com verba doada por Don Domingo Fernández Concha, a Universidade 

adquire equipamentos importados dos Estados Unidos da América e inicia as aulas da chamada 

Escola Industrial.  

Nesse mesmo propósito, quatro anos depois, em 1893, são criadas as Escola de Engenharia e 

de Arquitetura da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 

A universidade fundada em 1888 ainda não possuía uma sede própria e distribuía suas 

atividades acadêmicas e administrativas na antiga sede do Círculo Católico e em mais três imóveis: 

uma casa doada por Don Joaquín Larraín Gandarillas  localizada na rua Santa Rosa, nº 32, onde eram 

ministradas as aulas técnicas da universidade; o segundo andar do edifício da União Central na rua 

Ahumada onde era mantido o Pensionato Universitário e o edifício sito na esquina da Alameda das 

Delicias com a Ricardo Cumming. 

Em 4 de julho de 1889, um grande incêndio destruiu os edifícios utilizados pela Pontifícia 

Universidade Católica do Chile, que se vê obrigada a transferir suas atividades para um imóvel 

alugado na rua Bandera. 

Em busca de um local que pudesse atender ao programa de necessidades da instituição, que 

contava já com 184 alunos no início da década de 1890, a Universidade adquiriu um imóvel na área 

central de Santiago e encomendou à Ignacio Cremonesi, arquiteto italiano, que desenvolveu diversos 

projetos em Santiago como o da Catedral da cidade, um estudo para a construção do chamado Palácio 

Universitário, o qual abrigaria inicialmente o Instituto de Humanidades.  
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Cremonesi traçou os planos gerais do projeto, mas devido ao seu retorno à Itália, o projeto foi 

concluído pelos arquitetos Emilio Jequier e Manuel Cifuentes, este último egresso da primeira turma 

de arquitetos formados pela própria Pontifícia Universidade Católica do Chile. 

 

 
Figura 7: Elevação principal do Palácio Universitário projetado Ignacio Cremonesi. 

Fonte: Fragmentos de una obra, 2016, página sem número. 
 

 
 

 
Figura 8: Planta de Santiago em 1912. 

Fonte: Fragmentos de una obra, 2016, página sem número. 
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Figura 9: Elevação principal do Palácio Universitário dos arquitetos Emilio Jequier e Manuel Cifuentes. 

Fonte: Cien Años de Arquitectura de la Universidad Católica, página 34. 
 

Nessa mesma época, década de 1890, a senhora Honoria Larraín Gandarillas doa à 

universidade uma área rural nos arredores de Santiago, a chácara Macul, para desenvolvimento e 

pesquisa das atividades agrícolas.  

Anos depois, o local se tornou o maior campus da Pontifícia Universidade Católica do Chile, 

o campus San Joaquín. 

Em 1902 é iniciada a construção da primeira etapa do projeto desenvolvido por Ignacio 

Cremonesi para abrigo do Instituto de Humanidades e, em 1909 o projeto é concluído pelos arquitetos 

Emilio Jequier e Manuel Cifuentes.  

A partir de então, o campus denominado como Casa Central, passa por diversas ampliações, 

tanto pela compra de imóveis ao seu redor, quanto pela construção de novas edificações para 

atendimento à crescente demanda da universidade que a seguir passou a contar também com a 

Faculdade de Medicina. 

 
Figura 10: Construção da primeira etapa do projeto de Ignacio Cremonesi. 
Fonte: Cien Años de Arquitectura de la Universidad Católica, página 35. 
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Figura 11: Alameda Libertador Bernardo O'Higgins com vista ao fundo do Campus Casa Central. 

Fonte: Acervo do Departamento de Patrimônio da Pontifícia Universidade Católica do Chile 
 

 Nesse interim e depois de um novo um incêndio, ocorrido em 1931, que danificou parte das 

edificações da universidade, a instituição decide instalar na fachada principal do Campus Casa 

Central uma escultura do Cristo, que até hoje permanece no local. 

 
Figura 12: Fachada principal do Campus Casa Central em 1931. 

Fonte: Acervo do Departamento de Patrimônio da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 
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Com o crescimento do curso de Medicina, em outubro de 1937 se iniciam as obras para 

construção do Hospital Universitário, concluído em 1939, ampliado posteriormente na década de 

1950. 

Em 1958, a universidade cruza o rio Mapocho em direção ao Morro de Santa Lucia e adquire 

um terreno no qual já existia um imóvel construído no final do século XVIII, criando o campus Lo 

Contador e transferindo para lá a Faculdade de Arquitetura.  

Este imóvel, que antes abrigava atividades rurais, havia sido também utilizado como hospital 

durante a guerra do Pacífico, travada no final do século XIX, contra o Peru e a Bolívia, e que rendeu 

ao Chile a conquista da região mineira ao norte do país. 

 
Figura 13: Campus Lo Contador ainda como propriedade particular rural. 

Fonte: Acervo do Departamento de Patrimônio da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 

 

No início da década de 1960, a universidade se viu frente a mais um desafio: a nova realidade 

da sociedade moderna que trazia consigo a urbanização acelerada, os avanços tecnológicos e uma 

crise desencadeada pela acirrada desigualdade social do país. Foi quando a universidade se deu conta 

de que havia crescido muito, espalhado suas Faculdades por diversos campi e acentuado a formação 

técnica em detrimento das humanidades.  
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De acordo com Vial Larraín, “a universidade havia crescido sem refletir sobre si mesma” e se 

transformado em uma “multiversidade” (1965, apud Fragmentos de uma Obra, 2016, página 39).  

A universidade precisava renovar-se frente à nova condição social e, de acordo com Sol 

Serrano Pérez a sociedade pedia sua democratização, numa época em que era classificada como 

“elitista e alheia à situação de pobreza e de injustiça” do país (2016). 

Nesse contexto, a Pontifícia Universidade Católica do Chile inicia a chamada “Reforma”, que 

teve como princípios básicos a alteração do curriculum acadêmico e de sua estrutura de forma geral, 

de modo a atender aos anseios da sociedade e voltar a fazer parte dela como elemento impulsionador 

das reivindicações das massas, do desenvolvimento nacional e melhoria da qualidade de vida da 

população.  

Nessa mesma época, o próprio Vaticano revia a posição da igreja católica frente aos desafios 

da sociedade moderna. No Conselho Vaticano II convocado pelo Papa João XXIII, a igreja buscou 

nova aproximação com a sociedade, transpondo os muros que até então protegiam e defendiam sua 

identidade e valores seculares. 

Ainda neste contexto, a Pontifícia Universidade Católica do Chile também inicia a Reforma 

institucional acadêmica, reorganizando suas Faculdades. 

A Reforma trouxe ao universo acadêmico a implantação de uma base única de formação nos 

primeiros anos dos cursos com a finalidade de formar indivíduos capazes de repensar e transformar 

a sociedade, seguindo-se o aprendizado técnico específico de cada Faculdade.  

Todo o processo teve como consequência direta e imediata a transformação e o repensar de 

suas estruturas físicas.  

Influenciada pelos modelos norte-americanos de universidade moderna, a instituição idealiza 

o projeto para construção do campus San Joaquín, antigo campus para atividades agrícolas, que até 

aquele momento permanecia como uma área localizada na zona periférica de Santiago, onde residia 

a população de baixa renda. 

Atendendo às necessidades da Reforma universitária, o objetivo inicial em San Joaquín foi o 

de construir um campus onde seriam concentrados todos os cursos até então espalhados pela cidade 

por falta de espaço no campus principal, Casa Central.  
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No entanto, diversos fatores levaram à manutenção e ampliação de todos os campi existentes. 

Em cada um deles a arquitetura foi o elemento de infraestrutura física que capacitou a instituição a 

efetivar a Reforma proposta, dando suporte às mudanças institucionais que a universidade se propôs. 

Nesse cenário de transformação a universidade formou, em 1963, uma comissão que 

promoveu o concurso para desenvolvimento do primeiro plano diretor do campus San Joaquín.  

 

 
Figura 14: Maquete:  Plano Diretor de Germán Brandes para o Campus San Joaquín 

Fonte: Campus Universidad de Chile en Santiago. AUCA Nº8, abril, 1967, página 49. 
 

A proposta vencedora foi a do arquiteto Germán Brandes que teve como modelo inspirador 

os campi universitários norte-americanos e os construídos na América Latina na mesma época como 

a Cidade Universitária de Concepção, Universidade Nacional de Bogotá e ainda a proposta de Lucio 

Costa e Le Corbusier para a Universidade do Rio de Janeiro, conforme afirmam Fernando Pérez 

Oyarzyn e Juan Camilo Pardo de Castro (2016).  

A construção das primeiras edificações do campus foi iniciada em 1966 e, em 1971 a 

Pontifícia Universidade Católica do Chile obteve um financiamento junto Banco Interamericano para 

Desenvolvimento, viabilizando financeiramente o projeto em andamento. 
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Em 1972, a universidade amplia seus campi com a aquisição de outro imóvel, o edifício que 

abrigava a Congregação das Religiosas do Sagrado Coração, adequando-o às suas atividades de 

ensino superior.  A nova propriedade é denominada campus Oriente e, inicialmente, abrigou as 

Faculdades que aguardavam a construção dos edifícios no campus San Joaquín. 

 

 
Figura 15: Projeto da fachada do Campus Oriente em 1912. 
Fonte: Fragmentos de una obra, 2016, página sem número. 

 
 

A universidade contava então com cinco campi universitários em Santiago: Casa Central, Lo 

Contador, San Joaquín e Oriente.  

Além desses, já possuía o campus Villarrica, situado a setecentos e cinquenta quilômetros ao 

sul de Santiago, incorporado à universidade em 1953 a pedido da igreja católica.  

O local teve como origem a promoção da evangelização no século XIX, e posteriormente 

passou a abrigar cursos profissionalizantes de curta duração e cursos para formação de professores.  

A dificuldade em cumprir os quesitos necessários ao reconhecimento dos cursos junto ao 

Ministério da Educação levou a igreja a procurar a Pontifícia Universidade Católica do Chile que 

passou a administrá-lo, mantendo inclusive uma ação junto ao povo mapuche, nativo desta região. 

Por fim, desde a década de 1980, com investimentos próprios, do governo ou ainda de 

empresas que fomentam a pesquisa e o ensino, a Pontifícia Universidade Católica do Chile teve seu 

patrimônio imobiliário ampliado. A cada intervenção física em seus campi, a Universidade promoveu 

concursos de arquitetura e, alternativamente, encomendou os projetos diretamente a arquitetos 

egressos de sua própria Faculdade de arquitetura.  

A Universidade entende que os projetos que solicita devem sempre buscar atender ao 

programa de necessidades, agregar qualidade aos edifícios universitários e ao entorno de seus campi.  
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Figura 16: Campi da Pontifícia Universidade Católica do Chile - Santiago - 1972. 

Fonte: Acervo do Departamento de Patrimônio da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 
 

Por fim, desde a década de 1980, ora com investimentos próprios, do governo ou ainda de 

empresas que fomentam a pesquisa e o ensino, a Pontifícia Universidade Católica do Chile teve seu 

patrimônio imobiliário ampliado. A cada intervenção física em seus campi, a Universidade promoveu 

concursos de arquitetura, alternativamente encomendou diretamente projetos a arquitetos egressos de 

sua própria Faculdade de arquitetura. A Universidade entende que os projetos que solicita devem 

sempre buscar atender ao programa de necessidades, agregar qualidade aos edifícios universitários e 

ao entorno de seus campi. 

Conforme afirmam Fernando Pérez Oyarzun e Juan Camilo Pardo de Castro (2016),  

 

“...buscam incorporar qualidade ao seu entorno e expressar, simbolicamente, sua 
importância social...” e ainda que” ...as universidades foram se constituindo como 
repositórios de arquitetura, criando um patrimônio de grande valor e contribuindo, 
através dele, a configurar um imaginário cultural que lhe é característico.” 

Capítulo 2 OS CAMPI DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO CHILE EM 

SANTIAGO 
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“... o patrimônio arquitetônico é um atributo de onde um conjunto de edificações, 
mais do que serem considerados como uma herança material [...] devem ser 
compreendidos nas dinâmicas do metabolismo e transformações urbanas, na 
transformação da história das cidades e, portanto, sujeito de importantes 
modificações em seu entorno e nas próprias estruturas de habitabilidade e uso dos 
espaços e edificações.” 
(Hans Muhr e José Rosas Vera, Fragmentos de uma obra, 2016, página 21). 
 

 

Conforme disposto no capítulo anterior, desde sua criação, a Pontifícia Universidade Católica 

do Chile buscou construir um patrimônio físico que, além de promover sua atividade fim, a 

disseminação do conhecimento, agregasse valor e marcasse sua presença em seu país. 

Hans Muhr Munchmeyer e José Rosas Vera afirmam em Fragmentos de uma obra (2016, pág 

21), 
 

 

... os campi e edifícios da Pontifícia Universidade Católica do Chile revelam 
distintos momentos da história da instituição, e buscam encontrar em sua evolução 
aquilo que agrega valores e intenções ao lugar” e que o patrimônio arquitetônico, 
urbanístico e paisagístico “... não podem ser lidos da mesma maneira, seja por sua 
diversidade, que tem especial significado e representação para a coletividade, seja 
por sua pertinência, que é consequência de momentos políticos e contexto 
socioculturais completamente distintos em sensibilidades e ideologias.” 
 
 

A qualidade das obras realizadas pela Universidade tem sido reconhecida não apenas por 

prêmios nacionais, mas também por internacionais, a saber: Prêmio Nacional de Arquitetura em 2014 

ao arquiteto Teodoro Fernández; Prêmio Sergio Larraín García-Moreno recebido pelo professor 

Fernando Pérez Oyarzun em 2010; Prêmio Pritzker 2016 recebido pelo arquiteto Alejandro Aravena, 

entre outros. 

Embora a Pontifícia Universidade Católica tenha um campus em Villarica, cidade localizada 

cerca de setecentos e cinquenta quilômetros ao sul de Santiago e, tendo em vista as questões a que 

essa pesquisa objetiva analisar que é as intervenções arquitetônicas em campus urbano serão 

descritos, nesse capítulo, os quatro campi mantidos pela Universidade na capital do país, Santiago do 

Chile.  

Além das questões de infraestrutura urbana, outro parâmetro adotado para a análise foi a 

efetiva visita aos locais de interesse. 

Desta forma, seguem, abaixo, os campi Casa Central, Lo Contador, San Joaquín e Oriente.
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2.1.1 Campus Casa Central 
 

O campus Casa Central está localizado na área central de Santiago do Chile em um quarteirão 

delimitado pela Avenida Libertador Bernardo O ´Higgins, a Avenida Portugal, a rua Marcoleta e a 

Alameda Lira Quito.  

No entanto, o crescimento da Universidade levou à expansão de suas edificações para os 

quarteirões adjacentes, como é o caso dos edifícios de uso do Hospital Clínico da Universidade 

Católica Christus, edifício administrativo e ainda o edifício de MBA (Master in Business 

Administration).  

 

 

 
Figura 17 – Localização do Campus Casa Central. 

Fonte: site www7.uc.cl/campus/cc/casa_central.html acessado em 04 de junho.2017. 
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Figura 18: Campus Casa Central - fachada voltada para a Av. Libertador Bernardo O ´Higgins. 

Fonte: Autora, abril de 2017. 
 

 Com sua fachada principal voltada para a Avenida Libertador Bernardo O ´Higgins, o campus 

Casa Central está inserido em uma malha urbana densa, com usos variados (residências, serviços e 

comércio, lazer e cultura).  

Além da proximidade com os principais edifícios históricos de Santiago (Tribunal da Justiça 

projetado pelo arquiteto Emilio Doyere e outros dois projetos de Emilio Jequier: Centro Cultural 

Mapocho e o Palácio de Belas Artes), em frente ao campus existem dois pontos referenciais de 

visitação na cidade: o Centro Cultural Gabriel Mistral (2008) e ainda a área verde do Cerro de Santa 

Lucia, marco histórico de fundação da cidade. 

 

Figura 19: Vista aérea de localização do campus Casa Central. 
Fonte: Google Earth acessado em 04 de junho de 2017.Elaboração da Autora. 
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Figura 20: Tribunal de Justiça. 
Fonte: Autora, julho de 2016. 

 
Figura 21: Palácio de Bellas Artes, projeto de 1910. 

Fonte: site http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-127121.html acessado em 10 de junho de 2017. 
 

 

As edificações do campus Casa Central abrigam as seguintes Faculdades: Ciências Biológicas, 

Ciências Econômicas e Administrativas, Comunicação, Direito, Medicina, Centro de Extensão, áreas 

administrativas acadêmicas da Instituição além do Hospital Clínico Universitário.  

Este último, embora tenha sido criado pela Pontifícia Universidade Católica para atividades 

práticas da Faculdade de Medicina, de acordo com o Departamento de Infraestrutura da Universidade, 

a partir de 2016 passou a ser gerido pela rede hospitalar Christus, deixando de ser uma área 

administrada pela Pontifícia Universidade Católica do Chile. 
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Figura 22: Campus Casa Central visto pela Avenida Libertador Bernardo O´Higgins. 

Fonte: Google Earth acessado em 04 de junho de 2017. 
 

De acordo com Fernando Pérez Oyarzun e Juan Camilo Pardo de Castro em Fragmentos de 

uma obra (2016), a construção do campus Casa Central no início do século XIX estabeleceu duas 

importantes relações com a cidade de Santiago: a primeira delas foi a de participar da expansão oeste 

da malha urbana, movimento acentuado no século XX  e a segunda foi a presença da Universidade 

na série de edificações projetadas em função da comemoração ao centenário da independência do 

Chile, em 1910.  

Essa fase foi marcada por grandes e imponentes construções tais como o Museu de Belas 

Artes, o Tribunal de Justiça e ainda a Biblioteca Nacional.   

A denominação do projeto inicial como “Palácio Universitário” expressou essa magnitude ao 

campus e afirmou a importância da Pontifícia Universidade Católica na sociedade em evolução. 

 Do plano inicial desenvolvido por Cremonesi foi construída somente a primeira etapa que 

abrigou inicialmente o Instituto de Humanidades (recentemente remodelado para uso do Centro de 

Extensão com projeto dos arquitetos Teodoro Fernández e Montserrat Palmer), no entanto, o projeto 

revisto pelos arquitetos Emilio Jequier e Manuel Cifuentes manteve a concepção inicial da quadra 

ocupada com as edificações ao redor de nove pátios descobertos. 
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Figura 23: Planta térrea: Palácio Universitário. Projeto: Emilio Jequier e Manuel Cifuentes. 

Fonte: Cien Años de Arquitectura de la Universidad Católica, página 35 
 

O projeto do campus idealizado pelos arquitetos Emilio Jequier e Manuel Cifuentes não foi 

concluído, e, conforme mostra a figura abaixo, diversos edifícios foram projetados e construídos a 

partir da década de 1980, como por exemplo, a Faculdade de Comunicações, Faculdade de Medicina 

e de Ciências Biológicas, criando uma trama interna de circulação e estabelecendo novas relações 

entre as edificações preservadas como Patrimônio Históricas e as novas. 
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Figura 24: Implantação do Campus Casa Central. Identificação: ano da construção das edificações. 

Fonte: Acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 

  

Com base nas informações e documentos do acervo da equipe de Infraestrutura da Pontifícia 

Universidade Católica do Chile, as edificações que compõem o campus universitário e que são de uso 

exclusivo da Pontifícia Universidade Católica do Chile somam aproximadamente 66.500m² de área 

construída, distribuídas em uma área de terreno igual a 36.382m² e, conforme consta na planilha a 

seguir, possuem utilização, área construída, autoria e data de construção diferenciadas, a saber: 
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Figura 25: Implantação do campus com indicação dos acessos de pedestres. 
Fonte: Acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile 

  
 
Legenda das edificações: 

 
 Edifícios utilizados pela Pontifícia Universidade Católica do Chile   

 
Hospital Clínico da Universidade Católica - Christus 

 
 Edificações preservadas pelo Patrimônio Histórico 
  

          Quadro 1 



45 
 

 

Fonte: Autora, abril de 2017. 

 

As edificações que compõem o conjunto hospitalar, embora façam parte do quarteirão do 

campus casa Central, se configuram quase que como um conjunto de edificações independentes pela 

forma que se configuram espacialmente.  

Número 
da 

edificação 

Utilização Ano de 
construção 

Área 
construída 

(m²) 

Autora do projeto 

110 Reitoria, 
Administração do 
campus, 
Fundação João 
Paulo II e salas 
de aula 

1909 9609,78 Emilio Jequier e Manuel 
Cifuentes 

111 Centro de 
Extensão 

1902 5019,69 Projeto inicial para Instituto 
de humanidades do arquiteto 
Ignacio Cremonesi e posterior 
remodelação para o Centro de 
Extensão dos arquitetos 
Teodoro Fernández e 
Montserrat Palmer 

111 Cobertura do 
Pátio Central 

1989 1086,38 Teodoro Fernández e 
Montserrat Palmer 

120 Sala de aula 
Magna Manuel 
José Irarrázaval 

entre 1900 e 1930 584,00 Emilio Jequier e Manuel 
Cifuentes 

130 Hall do campus 
Casa Central 

entre 1900 e 1930 1660,80 Emilio Jequier e Manuel 
Cifuentes 

140 Faculdade de 
Ciências 
Biológicas 

1980 6317,02 Alberto Piwonka 

150 Faculdade de 
Ciências 
Biológicas 

1939 4873,19 Emilio Jequier e Manuel 
Cifuentes 

160 Biblioteca das 
Faculdades de 
Comunicações e 
de Direito 

2000 e 2003, 
respectivamente 

1838,22 Teodoro Fernández 

170 Faculdade de 
Comunicações 

2000 5586,69 Teodoro Fernández 

180 e 190 Faculdade e 
Biblioteca de 
Medicina 

2002 4776,00 Fernando Pérez Oyarzun e 
Alejandro Aravena 

200 Faculdade de 
Direito 

Reformado em 
2007 

3903,90 Reforma: Claudia Ponce e 
Osvaldo Muñoz N. 

210 Faculdade de 
Ciências 
Biológicas 

2005 7736,32 Jose Manuel Figueroa 

220 Salas de aula 2011 402,03 Claudia Ponce de Luca 

710 Edifício de MBA 2001 7619,00 Enrique del Río e Juan 
Ignacio Baixas 
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De acordo com informações do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade 

Católica do Chile, o campus possui algumas edificações preservadas pelo Patrimônio Histórico: as 

projetadas pelos arquitetos Ignacio Cremonesi, Emilio Jequier e Manuel Cifuentes, voltadas para a 

Avenida Libertador Bernardo O ´Higgins e Avenida Portugal, conforme destacado em azul na figura 

25. 

Seguem, abaixo, imagens das principais edificações do campus. 

 

 
Figura 26: Pátio coberto do Centro de Extensão.  

Fonte: Autora, julho de 2016. 
 
 

 
Figura 27: Fac. de Comunicações à esquerda (ed. nº 170), fachada interna da edificação preservada (ed. nº 110) 

 ao centro e Faculdade de Direito (ed. nº 200) à direita.  
Fonte: Autora, julho de 2016. 
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Figura 28: Pátio descoberto Papa João Paulo VI.  

Fonte: Autora, julho de 2016. 
 
 

  
Figuras 29 e 30: Vista da Faculdade de Comunicações (edifício nº 170). 

Fonte: Autora, julho de 2016. 
  
 

Figuras 31 e 32: Vista externa da Faculdade de Medicina (edifício nº180). 
Fonte: The forces in architecture, 2011, páginas 31 e 33. 
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Figuras 33 e 34: Vista interna da Biblioteca de Direito (edifício nº 160)  

e salas de aula subterrâneas (edifício nº 220). Fonte: Autora, abril de 2017. 
 

 
Figura 35:  Fachada do edifício da Faculdade de Ciências Biológicas (edifício nº 210). 

Fonte: Autora, abril de 2017. 
 

 

 
Figura 36: Fachada do Ed. MBA (edifício nº 710). 

Fonte: Autora, abril de 2017. 
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  Conforme informações acima, o campus Casa Central é um campus tipicamente urbano, que 

se integra e faz parte da paisagem na medida em que sua implantação e suas edificações ao mesmo 

tempo em que compõem o campus universitário, enriquecem a cidade como um patrimônio cultural, 

com acessos e circulações livres, integrando o quarteirão à malha urbana.  

Suas edificações, mesmo que projetadas e construídas em momentos bastante distintos, 

mantêm entre si uma linguagem que as transforma em um só conjunto, como se houvessem diversas 

interpretações de um mesmo tema: proporcionar educação e qualidade urbana. 

 

2.2 Campus Lo Contador 

 

 
Figura 37: Casa Lo Contador, ilustração a lápis de Jorge Swinburn, 1960. 

Fonte: Lo Contador, 2012, página 13. 
 

O campus Lo Contador, imóvel adquirido pela Pontifícia Universidade Católica do Chile em 

1958, teve como missão inicial abrigar a Faculdade de Arquitetura e Belas Artes e, desde então, 

mantém sua vocação.  

Inserido em um bairro predominantemente residencial de baixa densidade denominado Pedro 

Valdívia Norte, loteado entre os anos 1956 e 1968 em quatro etapas, conforme Sandra Iturriaga e 



50 
 

Wren Strabucchi em Lo Contador, Casas Jardins e Campus (2012), o campus possui uma vista 

privilegiada do Cerro San Cristóbal à oeste, e dista cerca de 500 metros da Avenida Andrés Bello, 

que margeia o rio Mapocho e 1,2 quilômetros da estação de metrô Los Leones. 

Figura 38: Campus Casa Central visto pela Avenida Libertador Bernardo O´Higgins. 
Fonte: Google earth acessado em 08 de junho de 2017. 

Elaboração da Autora. 
 

 
Figura 39: Períodos de urbanização do bairro Pedro Valdívia Norte com o campus Lo Contador em destaque.  

Fonte: Lo Contador, 2012, página 21. 
Elaboração da Autora. 

Legenda: 

1 – Primeira urbanização em 1956; 
2 – Segunda urbanização em 1958; 
3 – Terceira urbanização em 1962; 

            4 – Quarta urbanização em 1968. 
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O campus é composto por diversas edificações que foram acrescidas ao imóvel original da 

época de sua aquisição, possui três principais acessos de pedestres, dois pela rua El Comendador e 

um pela rua Carlos Casanueva, conforme figura abaixo.  

 

 

 
Figura 40: Vista superior do campus. 

Fonte: Google Earth, acessado em 06 de junho de 2017. 
Elaboração da Autora 

 
 

Legenda: 
 
1 – Casa Lo Contador (ao centro o Pátio das Laranjeiras); 
2 – Edifício da Arquitetura; 
3 – Direção da Faculdade de Arquitetura; 
4 – Instituto de Estudos Urbanos;  
5 - Edifício da Escola de Desenho e Estacionamentos subterrâneos; 
6 – Centro de Documentação e Informação Sergio Larraín Garcia-Moreno; 
7 – Laboratórios de Desenho e Arquitetura; 
8 – Edifício Corpo Docente e de Pesquisa; 
9 – Casas da Pós-graduação. 
              Acessos de pedestres 
              Acessos de veículos 

             Edificação preservada pelo Patrimônio Histórico 
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A casa Lo Contador, primeira edificação do imóvel construída no final do século XVIII em 

adobe e madeira nativa, e que serviu também como Casa de Convalescentes durante a Guerra do 

Pacífico (1881), era de propriedade da família Martinez Contador. 

 De acordo com Fernando Pérez Oyarzun e Juan Camilo Pardo de Castro em Fragmentos de 

uma obra, 2016 (página 52), “...constitui um valioso exemplar da arquitetura rural dos arredores de 

Santiago, desenvolvida a partir de um... ...volume linear, em dois pisos, com corredores em suas 

fachadas norte e sul”.  

Em 1974 a edificação foi protegida pelo Conselho de Monumentos Nacionais do Chile.  

 

 
Figura 41: Planta da casa com legenda de uso dos ambientes principais. 

Fonte: Lo Contador, 2012, página 24. 

Legenda: 

1 – Hall de entrada; 
2 – Pátio das laranjeiras; 
3 – Capela; 
4 – Refeitório; 
5 – Sala dos túneis. 
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Figuras 42 e 43: Vista da Casa Lo Contador a partir da Rua El Comendador e do acesso de pedestres. 

Fonte: Autora, julho de 2016. 
 

  
Figuras 44 e 45: Corredores junto a Pátio das Laranjeiras (à esquerda) e Pátio das Laranjeiras (à direita). 

Fonte: Autora, julho de 2016. 
 
 

Foi na década de 1950, durante a urbanização do bairro que recebeu o nome da avenida que o 
margeia a leste, Pedro Valdívia Norte, que o decano da Faculdade de Arquitetura, Sergio Larraín 
Garcia-Moreno, propôs à Universidade a compra do imóvel e a transferência da Faculdade de 
Arquitetura para lá.  

Desde então, a edificação original passou por diversas adequações para abrigar as atividades 

da universidade e outras foram construídas no local. 

Com a criação da Faculdade de Artes e Desenho e ainda a demanda crescente a Faculdade de 

Arquitetura, entre 1962 e 1971 foram construídos alguns pavilhões em estrutura metálica pré-

fabricada projetada pelo professor Horacio Borgheresi que, ao redor do pátio central, compunham o 

conjunto de edificações do campus. 
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 No entanto, no final da década de 1980, foram construídas duas novas edificações projetadas 

pelos arquitetos Renato Parada e Alfredo Junemann, ambas em estrutura metálica com fechamento 

em placas pré-moldadas em concreto. 

Em 1994, quando a Faculdade de Arquitetura completou 100 anos, a universidade organizou 

um concurso para a construção do Centro de Informação Sergio Larraín Garcia-Moreno. 

 O projeto vencedor foi o desenvolvido pelos arquitetos Teodoro Fernández, Smiljan Radic e 

Cecilia Puga que, com a construção subterrânea de grande parte do conjunto edificado, proporcionou 

a criação de um pátio aberto no sentido leste oeste, valorizando a fachada norte da casa preservada e 

o Cerro San Cristóbal.  

A construção deste projeto ocorreu em duas etapas: a primeira em 1997 e a segunda concluída 

em 2006.  

 

 

Figura 46:  Implantação com o Centro de Informação Sergio Larraín Garcia-Moreno 
 em destaque e a indicação das etapas da obra. 

 Fonte: Revista ARQ nº 67, página 53. 
 
 
 

 
Figura 47: Corte AA com a indicação das etapas de construção das edificações. 

Fonte: Revista ARQ nº 67, página 55. 
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Figura 48: Vista do acesso à Biblioteca subterrânea. 

Fonte: Autora, julho de 2016. 
 

 
Figura 49: Vista da Biblioteca subterrânea. 

Fonte: Autora, julho de 2016. 

 
Figura 50: Vista do pátio aberto sobre a Biblioteca com a Casa preservada à esquerda. 

Fonte: Autora, julho de 2016. 
 



56 
 

 
Figura 51: Vista do acesso à Biblioteca desde o Ed. Desenho e Estudos Urbanos. 

Fonte: Revista ARQ nº 67, Obras e Proyectos, pág. 56. 
 

Nesta mesma época, em 2004, o edifício de salas de aula da Faculdade de Arquitetura foi 

remodelado pelo arquiteto Alejandro Aravena e, com projeto desenvolvido pelos professores Wren 

Strabucchi e Sandra Iturriaga, as seis casas ao lado do imóvel adquiridas entre 1994 e 2001, foram 

adaptadas para abrigar a pós-graduação do campus. 

  
Figuras 52 e 53: Edifício da Faculdade de Arquitetura original (à esquerda) e remodelado (à direita). 

Fonte: Lo Contador (2012), página 35 e revista ARQ nº 61, página 86. 
 

 
Figura 54: Casas utilizadas pela Pós-graduação. 

Fonte: Autora, julho de 2016. 
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Em 2010, outra edificação foi construída no campus para abrigar a Faculdade de Desenho e 

Instituto de Estudos Urbanos e Territoriais.  

Composta por quatro pisos e uma área de estacionamento no subsolo, o projeto desenvolvido 

pelo arquiteto Sebastián Irarrázaval reforçou a configuração dos pátios e circulações do campus, 

conforme afirmam Fernando Pérez Oyarzun e Juan Camilo Pardo de Castro em Fragmentos de uma 

obra (2016), página 54. 

 
Figura 55: Edifício da Faculdade de Desenho e Instituto de Estudos Urbanos e Territoriais na extrema direita 

(acabamento em chapa de aço cortein). 
Fonte: Autora, julho de 2016. 

 

 Por fim, a última intervenção no campus foi a construção do Edifício para Docência e Pesquisa 

em 2016.  

Novamente a Pontifícia Universidade Católica do Chile lançou um concurso público que foi 

dirigido pelo professor e arquiteto Hugo Mondragón.  

Cinquenta e quatro projetos foram apresentados e o vencedor foi o desenvolvido pela equipe 

liderada pelo arquiteto Gonzalo Claro.  

Uma edificação em estrutura de madeiram que, em seus 5 pavimentos contemplou as áreas de 

trabalhos dos professores, a editora ARQ, um pequeno auditório e ainda uma lanchonete no último 

piso.  

De acordo com as palavras de Hugo Mondragón em Concurso Edifício Docência e Pesquisa 

(2013), uma das principais características que garantiram o primeiro lugar a esse projeto foi a criação 

de um terraço livre no último pavimento que valorizou a vista da casa tombada bem como de todo o 

campus e ainda da área verde do Cerro San Cristóbal. 
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Figura 56: Vista da fachada da rua El Comendador do edifício de Docência e Pesquisa. 

Fonte: site www.plataformaarquitectura.cl acessado em 10 de junho de 2017. 
 

 
Figura 57:  Fachada do projeto arquiteto Gonzalo Claro e equipe. 

Fonte: site www.plataformaarquitectura.cl acessado em 10 de junho de 2017. 
 

 
Figura 58: Corte longitudinal do projeto arquiteto Gonzalo Claro e equipe. 

Fonte: site www.plataformaarquitectura.cl acessado em 10 de junho de 2017. 
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Figura 59: Vista superior do campus e do Cerro San Cristóbal desde o terraço do Ed. Docentes e Pesquisa. 

Fonte: Autora, abril 2017. 
 
 

 
Figura 60: Vista de Santiago desde o terraço do Ed. Docentes e Pesquisa com a Cordilheira dos Andes ao fundo. 

Fonte: Autora, abril 2017. 

 

 Nesse campus, vemos claramente como a arquitetura contemporânea valoriza um edifício de 

interesse cultural e ao mesmo tempo integra o campus à paisagem que o cerca.  

O Cerro San Cristóbal emoldura o pátio central e a implantação das edificações favorece a 

integração entre os alunos.  

No entanto, no que diz respeito a meio urbano, embora o campus seja aberto, há pouca 

interação com a zona residencial de baixa densidade que o cerca. 
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2.3 Campus San Joaquín 

 

O campus San Joaquín está localizado numa zona periférica ao sul de Santiago, bairro Macul, 

de uso misto e de baixa densidade, possui acesso principal pela Avenida Vicuña Mackenna e o 

quarteirão que o compõem é delimitado por esta via, pela rua Monsenhor Carlos Casanueva, avenida 

Marathon e rua Benito Rebolledo, conforme figuras abaixo: 

 

 
Figura 61: Acesso principal ao campus junto à avenida Vicuña Mackenna. 

Fonte: Autora, julho 2016. 
 

 . 

 
Figura 62:  Implantação do campus com a indicação de acesso de pedestres e das áreas de estacionamento. 

Fonte: site http://www7.uc.cl/campus/sj/san_joaquin.html acessado em 11 de junho de 2017. 
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Figura 63: Vista superior do campus com a indicação dos acessos de pedestres e da estação de metrô San Joaquín. 

Fonte: Google Earth, acessado em 11 de junho de 2017. 
Elaboração da Autora. 

 
Legenda: 
 Acessos de pedestres 
 Acessos de veículos 
 

 Em uma área doada à Pontifícia Universidade Católica do Chile na década de 1890 e que 

servia às atividades de pesquisas agrícolas da instituição foi que, frente aos desafios da Reforma 

universitária no início dos anos de 1960, foi definido o primeiro plano diretor para o campus através 

de um concurso.  

Organizado pelos professores da Faculdade de Arquitetura Sergio Larraín Garcia-Moreno, 

Horacio Borgheresi, Hilda Carmona, Jaime Besa e Jorge Díaz, as bases do projeto foram a criação de 

um campus universitário moderno e aberto e o projeto eleito foi o do arquiteto Germán Brandes. 

O projeto consistia em uma praça central que organizava ao seu redor em formato de “U” 

voltado para a Cordilheira, os principais edifícios universitários. De acordo com Fernando Pérez 

Oyarzun e Juan Camilo Pardo de Castro (2016), a proposta de uma praça central tal como o “Coração 

da Cidade” teve influência do CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna) de 1953 e 
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fizeram parte também dos projetos desenvolvidos pelos arquitetos Candilis, Josic e Woods para a 

Universidade de Toulouse-le Mirail (1961) e a Universidade Livre de Berlim (1963). 

 

  
Figura 64:  Maquete do projeto de Germán Brandes voltada para a Cordilheira. 

Fonte: ARQ nº 92, abril de 2016. 
Elaboração da Autora 

 

 

  
 

Figuras 65 e 66: Projeto de Germán Brandes de 1963 e as edificações efetivamente construídas e registradas em 1975. 
Fonte: ARQ nº 26, abril de 2016, página 5 e acervo do Departamento de Patrimônio da Pontifícia Universidade Católica 

do Chile. 
 

 Os edifícios construídos norteados por esse primeiro plano diretor foram os seguintes: 

Biblioteca Central (ed. nº 410), Instituto de Química (ed. nº 316, 318, 320, 322, 324, 326 e 328), 

Instituto de Geografia (ed. nº 650 e 670) e a Faculdade de Construção Civil (ed. nº 160). 
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No entanto, a ideia de uma praça central com os edifícios ao seu redor foi se diluindo com o 

passar do tempo e novo concurso foi organizado em 1993 para reorganizar e nortear o crescimento 

do campus. 

 A proposta vencedora foi a dos arquitetos Renato Parada, Marta Viveros e Aquíles González 

previu um parque central no sentido norte-sul como principal organizador do campus e, tendo em 

vista o desenvolvimento de infraestrutura urbana e de transporte público de massa na avenida Vicuña 

Mackenna, altera o acesso principal do campus voltando-o nessa direção. 

 

 
Figura 67: Projeto de Renato Parada, Marta Viveros e Aquíles González. 

Fonte: ARQ nº 26, abril de 2016, página 6. 
Elaboração da Autora 

 

  

Atualmente, a alameda principal com acesso pela avenida Vicuña Mackenna permite somente 

a circulação de pedestres, restringindo o acesso e trânsito de veículos às bordas do campus.  
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Figura 68: Implantação do campus em 2010 com a indicação das áreas livres 

Fonte: Acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 
Elaboração da Autora. 

 
 

 Legenda: 
 

 
  

O campus San Joaquín abriga a maior parte das Faculdades da Universidade, distribuídos no 

imóvel conforme implantação abaixo.  

 
 
 
 
 

Circulação principal de pedestres 

Circulação secundária de pedestres 

Pátios descobertos 

Áreas para a prática de esportes 
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Figura 69: Implantação atual do campus com a indicação das edificações. 

Fonte: Acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 
Elaboração da Autora. 

 
 

Dados técnicos do campus: 
 
- Área de terreno (m2): 480.785,00;  
- Área construida total (m2): 207.058,47;  
- Área ocupada no terreno (m2): 80.736,18; 
- Área livre no térreo (m2): 400.048,82. 
 
Quadro 2 
 

Número da edificação Utilização 
700, 702, 710, 712 e 240 Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal 

800 
Faculdade de Ciências Econômicas e 
Administração 

400 Faculdade de Ciências Sociais 
600 Capela 

316, 318, 320, 322, 324, 326 e 
328 

Faculdade de Química 

604 Faculdade de Teologia 
410 Biblioteca Central 
420 Edifício de salas de aula 
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604 Faculdade de Educação 
630 e 660 Faculdade de Filosofia e de Letras 

300, 308 e 310 Faculdade de Física 

650 e 670 
Faculdade de História, Geografia e Ciências 
Políticas 

301 e 304 Faculdade de Matemática 
108 Faculdade de Enfermaria 

102, 103, 104, 106, 114, 118, 124, 
126, 127, 128, 130 e 132 

Faculdades de Engenharia 

207 Programa de Estudos Sociais 
900 Centro Médico 

910 e 920 Faculdade de Odontologia 
200 Jardim Infantil 

150, 602 e 620 Áreas administrativas da Universidade 
680 Centro de Inovação Anacleto Angelini 

Fonte: Autora , abril de 2017. 
 
 

De acordo com Fernando Pérez Oyarzun e Juan Camilo Pardo de Castro (2016), nos últimos 

vinte e cinco anos a arquitetura chilena ganhou destaque internacional e alguns de seus expoentes 

premiados no âmbito nacional e internacional desenvolveram alguns projetos que compõem o campus 

San Joaquín, em constante transformação.  

Dentre os projetos recentes, seguem abaixo elencadas algumas obras: 
 

- Capela do campus San Joaquín (ed. nº 600): projeto alvo de um concurso público que teve como 

proposta vencedora o trabalho desenvolvido pelo arquiteto Teodoro Fernández (ano 1997). O 

arquiteto recebeu o Prêmio Nacional de Arquitetura no Chile em 2014. 

  
Figuras 70 e 71: Vistas externa e interna da Capela.  

Fonte: Autora, julho de 2016. 
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Figuras 72 e 73: Planta baixa e vista interna da Capela. 
Fonte: Revista ARQ nº 41, abril 1999, páginas 48 e 50. 

 
 

 
Figuras 74: Vista interna da Capela. 

Fonte: Acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 
 
 
 

 
Figura 75: Corte longitudinal da Capela. 

Fonte: Revista ARQ nº 41, abril 1999, página 50. 
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- Edifício José Luis del Río Rondanelli (ed. nº 124): projeto desenvolvido pelo arquiteto Teodoro 

Fernández (ano 2005) para criação de uma área de apoio aos estudantes que utilizam o campus. 

 

 
Figura 76: Perspectiva da fachada principal. 

Fonte: Teodoro Fernández, Arquitetura na Paisagem (2008), página 116. 
 

 

 
Figura 77: Vista da fachada principal. 

Fonte: Teodoro Fernández, Arquitetura na Paisagem (2008), página 120. 
 
 

- Faculdade de Ciências Sociais (ed. nº 400): projeto desenvolvido pelo arquiteto Teodoro 

Fernández (ano 2005) para criação de uma área de apoio aos estudantes que utilizam o campus. 
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Figura 78: Vista da Faculdade de Ciências Sociais atrás da Capela do campus San Joaquín. 

Fonte: Teodoro Fernández, Arquitetura na Paisagem (2008), página 146. 
 
 

- Faculdade de Matemática (ed. nº 301 e 304): projeto de autoria do arquiteto Alejandro Aravena 

que ampliou e unificou duas edificações pré-existentes (ano 1998). 

  
Figuras 79 e 80: Vista interna e fachada norte. 

Fonte: The forces in architecture, 2011, página 22. 
 
 

- Centro de Inovação Universidade Católica Anacleto Angelini (ed. nº 680): projeto desenvolvido 

pelo escritório de arquitetura Elemental, coordenado pelo arquiteto Alejandro Aravena (ano 2014). 

Este projeto recebeu o prêmio do Design Museum de Londres em 2015. 
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Figuras 81 e 82: Vistas externa e interna do Centro de Inovação Anacleto Angelini. 

Fonte: Autora, julho de 2016. 
 

- Centro de Desenvolvimento Docente (ed. nº 150): edifício conhecimento como “Torres Siamesas” 

de autoria dos arquitetos Alejandro Aravena, Charles Murray, Alfonso Montero e Ricardo 

Torrejón (ano 2005). 

 

  
Figuras 83 e 84: Vistas externas do edifício “Torres Siamesas”. 

Fonte: Autora, julho de 2016. 
 
 
 

- Faculdade de Educação (ed. nº 604): projeto desenvolvido pelos arquitetos Juan Ignacio Baixas e 

Enrique del Río (ano 1998). 
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Figura 85: Vista externa da edificação. 

Fonte: site www.baixasdelrio.cl acessado em 11 de junho 2017. 
 

 O campus San Joaquín segue o modelo fortemente disseminado de campus periférico 

inicialmente localizado em uma zona rural e que, com o crescimento da cidade, foi envolto por uma 

área urbana tal como ocorreu com outros campi norte-americanos como, por exemplo, o campus do 

IIT (Illinois Institute of Technology) em Chicago, idealizado por Mies van der Rohe e construído 

entre os anos 1940 e 1950.  

Neste campus, a vida universitária é favorecida pela amplitude e diversidade dos espaços, no 

entanto, mesmo sendo um campus aberto, há pouca interação com a área urbana que o cerca. 

Do ponto de vista das edificações, há uma marcante heterogeneidade na arquitetura. Cada 

edifício isoladamente atende às suas funções e não há uma linguagem arquitetônica comum entre 

eles.  

Pode-se afirmar que uma exceção foi o projeto desenvolvido pelo arquiteto Alejandro Aravena 

para os edifícios da Faculdade de Matemática quando, o projeto de ampliação unificou duas 

edificações existentes e deu à elas uma linguagem única.  

Já o mesmo Aravena realizou outras obras nesse mesmo campus com características bastante 

distintas, como é o caso das Torres Siamesas e do Centro de Inovação Anacleto Angelini. 
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2.4 Campus Oriente 

 
Figura 86: Vista da fachada principal do campus. 

Fonte: Autora em julho de 2016. 
 

Localizado em uma área predominantemente residencial, em Providência, zona metropolitana 

de Santiago, o então Colégio Sagrado Coração foi adquirido pela Pontifícia Universidade Católica do 

Chile em 1971 coma finalidade de abrigar os cursos que o campus Casa Central não mais comportava 

enquanto eram erguidos os edifícios no campus San Joaquín.  

 As edificações do campus, projetado em 1926 pelos arquitetos Juan Lyon Otaegui e Luis 

Azócar, foram estruturadas ao redor de uma capela central e de oito pátios abertos, conforme vemos 

abaixo. 

 
Figura 87: Imagem aérea do campus com a capela central destacada e os pátios numerados. 
Fonte: acervo do Departamento de Patrimônio da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 

Elaboração da Autora. 
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Figura 88: Fachada principal do campus em 1971. 

Fonte: acervo do Departamento de Patrimônio da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 
 

 

 
Figura 89: Fachada lateral do antigo Convento Sagrado Coração em 1935. 

Fonte: acervo do Departamento de Patrimônio da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 
 

  

A fim de atender as necessidades a universidade, no decorrer dos anos o campus passou por 

uma série de adequações, no entanto, a preservação do patrimônio histórico e cultural e sua 

valorização sempre foram uma diretriz para a Universidade, conforme afirma Fernando Pérez 

Oyarzun e Juan Camilo Pardo de Castro (2016).  

A última intervenção no campus foi a construção da edificação que encerra o pátio número 8, 

com projeto de autoria dos arquitetos Fernando Pérez Oyarzun, José Quitanilla e a equipe DESE em 

2015. 

  

Atualmente o campus abriga as Faculdades de Artes, Filosofia, Teologia e conta com as seguintes 

áreas: 
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- Área de terreno (m2): 55.899,78;  

- Área construida total (m2): 28.314,06;  

- Área ocupada no terreno (m2): 14.096,81; 

- Área livre no térreo (m2): 41.802,97. 

 

 
Figura 90: Vista aérea do campus com a indicação da ampliação edificada em 2015. 

Fonte: Google Earth acessado em 11 de junho de 2017. 
Elaboração da Autora 
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Figura 91: Vista da edificação construída em 2015. 

Fonte: Autora, julho de 2016. 
 
 
 

   
Figuras 92 e 93: Vista do acesso e do pátio aos fundos da capela central. 

Fonte: Autora, julho de 2016. 
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Figura 94: Pátio interno. 

Fonte: Autora, julho de 2016. 
 

  
Figuras 95 e 96: Áreas internas remodeladas para uso da universidade. 

Fonte: Autora, julho de 2016. 
 

Do ponto de vista da arquitetura, vemos neste campus a valorização do patrimônio cultural do 

conjunto edificado quando as adequações executadas para as atividades a que se destinam não o 

descaracterizam.  

Somando a isto, a nova área construída, apesar de sua contemporaneidade, agrega valor e se 

integra aos edifícios existentes. 

Quanto à integração urbana, como todos os demais em Santiago da Pontifícia Universidade 

Católica do Chile, não possui qualquer restrição à entrada e livre circulação de pessoas, no entanto, 

por sua implantação, não promove a interação com o público que o circunda. 
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Capítulo 3 CAMPUS CASA CENTRAL  

 

Em continuidade à pesquisa proposta, este capítulo tem como finalidade analisar as 

características do campus Casa Central, o desenvolvimento de seu plano diretor e as diretrizes que 

nortearam os projetos das edificações que o compõem. 

 A escolha desse campus como objeto de análise aprofundada das questões anteriormente 

propostas, ou seja, análise das intervenções contemporâneas em um campus consolidado, se dá não 

só pelo fato de estar inserido em uma área central da cidade, mas também por possuir elementos 

arquitetônicos que interessam à pesquisa.  

Isto posto, o campus se compõe em parte por edifícios que possuem valor histórico e cultural 

reconhecido pelos órgãos de preservação do Chile, e em parte por suas demais edificações, embora 

de épocas, autorais e acabamentos e técnicas construtivas distintas, conferem uma unidade visual que 

o consolida como um conjunto edificado, relativamente homogêneo. 

Somado a estas questões, a trama das circulações internas formadas pela implantação de suas 

edificações, que ora se abrem em pátios, ora conduzem os usuários entre as edificações de forma 

fluida, tornam este o objeto ideal para estudo sobre as soluções arquitetônicas de crescimento de um 

campus universitário, inclusive e especialmente, nas edificações contemporâneas. 

 Desta forma, a pesquisa se propõe analisar o campus sob os aspectos acima mencionados com 

destaque para o conjunto edificado ao redor de um dos pátios, onde temos a Reitoria abrigada no 

edifício tombado e as Faculdades de Comunicações, Medicina, Direito e bibliotecas de Direito e 

Ciências Médicas e da Saúde nas edificações contemporâneas. 

 

3.1 Edificação histórica e a reordenação do Campus Casa Central 

 

 Conforme já exposto no capítulo anterior, as primeiras edificações construídas seguiram o 

projeto desenvolvido pelos arquitetos Emilio Jequier e Manuel Cifuentes.  

Com sua fachada principal voltada para a avenida Libertador Bernardo O´Higgins, os edifícios 

em estilo neoclássico contam na área frontal com cinco pavimentos (subsolo, térreo, primeiro, 

segundo e terceiro pavimento) e nas edificações interiores com dois pavimentos (térreo e pavimento 

superior). 
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 Os materiais de acabamento empregados nas fachadas das edificações também diferem: 

 No corpo frontal bem como nas elevações internas voltadas para os pátios a edificação possui 

revestimento de argamassa.  

Já nas fachadas internas voltadas para a face sul bem como as voltadas para rua Lira e avenida 

Portugal, as alvenarias foram mantidas em tijolo aparente sem revestimento.  

No entanto, em todas elas, tanto os pilares, arcos ornamentos quanto as aberturas marcam e 

dão o ritmo presente em toda a edificação. 

 Outra característica comum à obra é o uso da madeira na confecção das portas e janelas e, 

internamente, no piso. 

 
Figura 97: Vista do encontro das avenidas Portugal com a Libertador Bernardo O´Higgins. 

Fonte: site www.google.com.br/maps visitado em 08.abril.2018. 
 

 
Figura 98: Vistas da elevação voltada para a rua Lira. 

Fonte: Autora, abril de 2017. 
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Figura 99: Vista interna da face sul voltada para o pátio constituído pelos edifícios que abrigam a Reitoria, 

 Faculdades de Comunicações, Medicina e Direito. 
Fonte: Autora, abril de 2017. 

 

 
Figura 100: Pátio Papa João Paulo VI. 

Fonte: Autora, abril de 2017. 
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Figura 101: Pátio da Virgem. 
Fonte: Autora, julho de 2016. 

 

 Com o crescimento do campus Casa Central, foram construídos diversos edifícios que 

descaracterizaram o projeto inicial idealizado pelos arquitetos Emilio Jequier e Manuel Cifuentes, 

onde as edificações se conformavam ao redor de nove pátios descobertos.  

Com o passar dos anos e o aumento dos cursos bem como de suas necessidades, edificações 

foram construídas para atender a demanda institucional e ocuparam o terreno, tornando escassas as 

áreas abertas e descaracterizando o projeto idealizado inicialmente para o campus.  

No entanto, no início dos anos 2000, a equipe de arquitetos do departamento de infraestrutura 

da universidade elabora um plano diretor para o campus que prevê retomar, mesmo que com outra 

conformação, o plano original organizando os edifícios educacionais ao redor de áreas livres e 

abertas, trazendo desta forma novamente os pátios ao cenário educacional. 

Conforme figura 102, foram identificadas as áreas possíveis de serem demolidas, mantendo 

sempre a edificação histórica e, na figura 103 retoma-se, mesmo que com outra configuração, a ideia 

do campus universitário onde os edifícios se organizam ao redor de pátios. 
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Figura 102: Implantação do campus em 1999 om a identificação das áreas possíveis de serem demolidas 
 (edifícios hachurados). 

Fonte: Acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 
 

  

 
Figura 103: Identificação Nº 1 dos pátios almejados pelo novo plano diretor. 

Fonte: Acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 
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 Nessa mesma época, um dos pátios da edificação histórica foi coberto com uma estrutura 

metálica e policarbonato, projeto desenvolvido pelo arquiteto Teodoro Fernández (identificado na 

figura acima com o número 1).  

A partir de então, o espaço passou a cediar diversos outros eventos por propriciar uma área protegida 

das intempéries. 

 
Figura 104: Pátio coberto. 

Fonte: Autora, julho de 2016. 
 

 Com o novo plano diretor, o campus é dividido em setores e são identificadas as áreas 

passíveis de ampliação, conforme figura abaixo. 

 
Figura 105: Identificação das áreas edificáveis do campus. 

Fonte: Acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 
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Nesse novo plano diretor, a Universidade reorganiza as edificações ao redor das áreas abertas, 

sejam elas descobertas ou não.  

A partir de então, novos projetos de expansão e readequação das edificações foram 

desenvolvidos como o conjunto formado pelas edificações que analisaremos a seguir, a saber: edifício 

para Faculdade de Comunicações, de Medicina, Direito e bibliotecas dos cursos de Direito e Ciências 

Médicas. 

Figura 106: Implantação do campus com a nova conformação dos pátios. 
Fonte: Acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 

 

 Desta forma o campus é reestruturado e a partir dessa nova implantação são iniciados os 

projetos para construção das novas edificações. 

 Dessa nova reordenação do campus são definidas as prioridades da Universidade e então 

desenvolvidos os projetos para as Faculdades de Comunicações, Medicina, Direito e bibliotecas de 

Direito e Ciências Médicas e da Saúde. Estas serão as obras, do conjunto edificado, as escolhidas 

para análise aprofundada no capítulo seguinte. 
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Capítulo 4 FACULDADES DE COMUNICAÇÕES, MEDICINA, DI REITO, 

BIBLIOTECAS DE DIREITO E CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚD E E EDIFÍCIO 

HISTÓRICO 

 
 
 “... Germán Bannen, afirmou que o melhor legado para uma obra pública é que, 
uma vez construída, se duvide se ela estava ou não previamente no lugar.” 
(Enrique del Rio, Teodoro Fernández, Arquitetura na Paisagem, 2014, página 49). 

 

Um pátio conformado pelo edifício histórico tombado, Faculdades de Comunicações, 

Medicina, Direito e bibliotecas do Direito e de Ciências Médicas. São essas obras com datas e autores 

distintos que despertam o interesse desta pesquisa na medida em que compõem um conjunto edificado 

e propiciam a análise objeto desse trabalho, a saber: a análise e compreensão do ato de projetar em 

um meio conformado por limitações físicas onde edificações pré-existentes e de valor histórico 

reconhecido formam o meio, ou ainda como Baker nomeia, forças do lugar em Le Corbusier: uma 

análise da forma (2002). 

O campus Casa Central possui outros pátios conformados por edificações contemporâneas 

que também dialogam com o patrimônio tombado, no entanto, pela cronologia e informações de 

campo e documental obtidas, foi escolhido o conjunto edificado supracitado como objeto direto desta 

pesquisa. 

Seguem abaixo vistas dos edifícios e imagem com a indicação do conjunto edificado. 

 

  
          Figuras 107 e 108: Vista do conjunto composto pelo edifício histórico tombado, Faculdades de Comunicações, 

 Medicina, Direito e bibliotecas do Direito e de Ciências Médicas. 
Fonte: Autora, abril de 2017. 
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Figura 109: Implantação com destaque ao pátio conformado pelo edifício histórico tombado,  

Faculdades de Comunicações, Medicina, Direito e bibliotecas do Direito e de Ciências Médicas. 
Fonte: Google Earth, acessado em junho de 2017. 

Elaboração da Autora. 
 
 

 A análise das obras se dará por meio da leitura das edificações considerando as informações 

técnicas obtidas e as visitas realizadas ao campus sob os seguintes aspectos: níveis e áreas de 

circulação que interligam as edificações; materiais de acabamento das fachadas; ritmo e modulação 

das fachadas. 

 Inicialmente, será apresentada a edificação histórica que deu origem ao campus e sua 

reordenação e, na sequência e separadamente cada edificação que compõe esse conjunto edificado. 

 

4.1 Edifício para a Faculdade de Comunicações 

 

  É sob a diretriz do novo plano diretor desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica do 

Chile que nasce a obra de Teodoro Fernández para abrigar a Faculdade de Comunicações. 

Composto por nove pavimentos, três subsolos e seis pisos superiores, o projeto desenvolvido 

em 2000 abriga em seus 5.586,69 metros quadrados o programa de necessidades da Faculdade de 

Comunicação.  
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A organização dos andares teve como princípio a utilização dos ambientes priorizando os 

andares inferiores e os ambientes de maior público. 

 Desta forma se tem nos subsolos os auditórios e laboratórios; nos primeiros andares as salas 

de aula com maior capacidade e, nos últimos pavimentos as salas menores e as de apoio ao programa.  

A fachada da edificação onde está localizado o acesso principal se integra ao pátio através dos 

corredores e varandas de circulação abertos.  

Internamente, um vazio central traz luz natural e dá aos andares uma unidade.  

Além disso, o projeto teve como princípio dar continuidade nas áreas de circulação do edifício 

histórico, integrando desta forma a edificação contemporânea à pré-existência do lugar.      

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 110: Planta do térreo com indicação da interligação com o edifício histórico e Faculdade de Medicina. 
Fonte: Acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile.  

Elaboração da Autora. 

Legenda: 
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Figuras 111 e 112: À esquerda planta do 3º subsolo e 2º subsolo à direita com as indicações das interligações 
 com a Biblioteca de Direito. 

Fonte: acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile.  
Elaboração da Autora. 

 
 

 
Figura 113: 1º subsolo com indicação das interligações com as Bibliotecas de Direito e de Ciências  

Legenda: 



88 
 

Médicas e da Saúde. 
Fonte: acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile.  

Elaboração da Autora. 

 
Figura 114: 2º pavimento com as interligações com o edifício histórico e Faculdade de Medicina. 

Fonte: acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile.  
Elaboração da Autora. 

 

 

   

Legenda: 
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Figuras 115 e 116: Vista do corredor de acesso entre a edificação histórica (primeiro plano)  
e a Faculdade de Comunicações (segundo plano). 

Fonte: Autora, abril de 2017. 

 Além de manter os níveis e propor livre circulação entre o edifício histórico e o 

contemporâneo, na elevação principal, que se abre ao pátio, o edifício se reveste com acabamentos 

que dialogam com as edificações pré-existentes.  

As alvenarias de vedação revestidas em tijolo aparente, os grandes caixilhos envidraçados e 

modulares, a escada principal com acabamento em madeira remete ao edifício histórico, enquanto 

que o concreto aparente dos pilares que sustentam as varandas, os brises e estrutura dos caixilhos 

metálicos compõem a arquitetura da edificação.  

 Segue abaixo quadro comparativo dos acabamentos da edificação histórica com a obra de 

Teodoro Fernández. 

 

Quadro 3 

 
Elaboração da Autora 

 

 No quadro se identifica que os materiais utilizados no acabamento das fachadas da edificação 

histórica se repetem no projeto da Faculdade de Comunicações.  

Desta forma, se identifica, também, uma releitura contemporânea dos materiais empregados 

por Ignacio Cremonesi. 
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Figuras 117 e 118: Vista da fachada oeste com a obra recém-inaugurada. 
Fonte: Acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 

 

  
Figuras 119 e 120: Área de circulação interna da edificação. 

À esquerda, acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile e, à direita, 
Fonte:  Autora, abril de 2017. 

 
 

4.2 Edifício da Faculdade e da Biblioteca de Medicina 

 

 Tendo em vista que o plano diretor desenvolvido pela Universidade previa o resgate dos pátios 

como elemento de organização dos espaços, em 2002 os arquitetos e professores da Pontifícia 

Universidade do Chile, Fernando Pérez Oyarzun e Alejandro Aravena desenvolvem o projeto de um 

edifício para abrigar a Faculdade e biblioteca de Medicina.  

 

“Engastar, termo utilizado comumente pelos ourives, é encaixar algo em outra coisa 

com firmeza e delicadeza ao mesmo tempo. O edifício da Escola de Medicina da 

Universidade Católica, dada a sua localização, supôs uma operação de engaste 

arquitetônico, tanto com as edificações quanto com os espaços públicos que o cerca. 

A atenção do edifício às várias pré-existências não constitui, neste caso, uma opção 
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contextualista, mas uma determinação, quase física, do problema.” (ARQ nº 59, 

2005, página 28.) 
 

 A implantação deste edifício conformou ao sul o pátio já limitado pela edificação tombada e 

pelos edifícios das Faculdades de Comunicações, a oeste, e de Direito, a leste. 

  A implantação, conforme exposto no texto acima, balizou e norteou o projeto que teve como 

premissa integrar a nova edificação às pré-existentes. 

 Ao Norte, a edificação de valor histórico com sua fachada revestida em tijolos e sua 

modulação de janelas e portas bem definidas e conformadas.  

 A Oeste, o recém-construído edifício da Faculdade de Comunicações que dialoga com a 

edificação tombada na medida em que traz o tijolo, mesclando-o com a contemporaneidade do 

concreto aparente.   

 A Leste, a edificação que abriga a Faculdade de Direito com suas aberturas moduladas remete 

também ao ritmo de módulos da obra de Ignacio Cremonesi em 1902. 

 Completando o contexto da implantação, ao sul, o projeto se depara com o edifício que abriga 

o hospital, projetado na década de trinta e que por diversas vezes fora reformado. 

 O projeto de autoria dos arquitetos Fernando Pérez Oyarzun e Alejandro Aravena responde 

ao contexto em que a obra se insere na medida em que mantém a volumetria das edificações lindeiras 

e utiliza materiais de acabamento previamente empregados. 

Similar ao edifício da Faculdade de Comunicações, o edifício do hospital, que ocupa 700 

metros quadrados de terreno, distribui seu programa de necessidade em nove pavimentos, três 

subsolos e seis pisos superiores, totalizando 4.776 metros quadrados de área construída. 

 Seus pavimentos abrigam salas de aula, cinco auditórios sobrepostos e invertidos, 

laboratórios, áreas administrativas e, aproveitando-se do isolamento acústico e livre do frenesi de 

alunos que circulam nos demais pavimentos, a biblioteca encontra seu lugar nos subsolos da 

edificação. 

 Para obter a integração com os edifícios existentes, o projeto unifica alguns de seus níveis 

com as edificações ao redor: no primeiro subsolo, térreo, primeiro e segundo pavimentos há livre 

acesso com o edifício da Faculdade de Comunicações e no primeiro subsolo, também há interligação 
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com o edifício da Biblioteca de Direito, obra do arquiteto Teodoro Fernández que também compõem 

o conjunto edificado em questão. 

 A biblioteca de Medicina, imediatamente implantada ao sul do edifício que abriga a 

Faculdade, é constituída por três pavimentos abaixo do nível do térreo e conecta-se com os subsolos 

do edifício da Faculdade.  Além de gozar do silêncio adequado longe da grande circulação de alunos 

e professores, conta com um vazio central, coberto com vidro, que garante aos três níveis a iluminação 

natural adequada. 

               

  

Figura 121: Planta do térreo com indicação da interligação com a Faculdade de Comunicações. 
Fonte: acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile.  

Elaboração da autora. 

           

Legenda: 

Legenda: 
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Figura 122: Planta do 2º pavimento com indicação da interligação com a Faculdade de Comunicações. 
Fonte: Acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 

 Elaboração da Autora. 

   
Figura 123: À esquerda o 1º subsolo com o acesso à Faculdade de Comunicações e, à direita,  

o 2º subsolo a interligação com a Biblioteca de Direito. 
Fonte: acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile.  

Elaboração da Autora. 

  

 

 

 

 

 Tanto a fachada norte quanto a sul traz elementos distintos de vedação e de acabamento.  

 A primeira, voltada para o pátio interno onde temos o edifício histórico e a Faculdade de 

Comunicações, reveste seus pilares modulados e inclinados de tijolo aparente, mesclando-o com 

vidro e estrutura metálica. 

  Além disso, a circulação dos pavimentos se abre em um corredor voltado ao pátio, 

proporcionando iluminação e ventilação ao edifício, solução de projeto encontrada também na obra 

de Teodoro Fernández para a Faculdade de Comunicações.  

 A mescla de vidro e a estrutura metálica nos demais revestimentos e fechamentos.  

Legenda: 
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 Ao Sul, imediatamente em frente ao edifício do hospital, a estrutura metálica, o fechamento 

em pele de vidro e a própria volumetria conformam uma arquitetura distinta e que também dialoga 

com a pré-existência, ou seja, um edifício contemporâneo, de volumetria simplificada com fachada 

em vidro e concreto aparente. 

 

 
Figura 124: Fachada Norte da Faculdade de Medicina. 

Fonte: site http://www.elementalchile.cl/en/projects/medical-school/ visitado em 25.03.18. 
 
 
 
 

 
Figura 125: Ao centro a fachada norte da Faculdade de Medicina, à esquerda a Faculdade de Direito 

 e à esquerda o edifício da Faculdade de Comunicações. 
Fonte: Autora, abril de 2017. 
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Figura 126: Fachada sul da Faculdade de Medicina. 

Fonte: site http://www.elementalchile.cl/en/projects/medical-school/ visitado em 25.03.18. 
 
 
 

  
Figuras 127 e 128: À esquerda, encontro da fachada sul da Faculdade de Medicina com o edifício do hospital e,  

à direita, o encontro com a fachada da Faculdade de Comunicações. 
Fonte: Autora, abril de 2017. 
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 Internamente a biblioteca mescla os elementos presentes nas duas fachadas principais da 

edificação, a saber: pilares em concreto armado aparente; fechamento vertical em estrutura metálica 

e vidro; piso e mobiliário em madeira; fechamento da escada principal em uma trama estruturada com 

perfil metálico e fechada com folhas em madeira; forro acústico com revestimento em madeira; 

cobertura em vidro que traz a iluminação natural aos três subsolos.  

  
 

 
Figuras 129, 130 e 131: Madeira utilizada no piso, forro e fechamento da escada. 
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Fonte: Autora, abril de 2017. 
 

 

 

 
Figura 132: Encontro dos materiais utilizados. 

Fonte: foto de Felipe Fontecilla do  
site https://www.chilearq.com/gallery/architecture/2325/Facultad-de-Medicina-PUC/ acessado/ 09.abri.2018. 
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Figuras 133 e 134: Área central com iluminação natural da cobertura em vidro. 
Fonte: Autora, abril de 2017. 

 
Figura 135: Vista interna da cobertura em vidro sobre a Biblioteca de Medicina. 

Fonte: site http://www.elementalchile.cl/en/projects/medical-school/ acessado/ 25.03.18. 
 

 Nos corredores de circulação abertos ao pátio junto à fachada norte, o projeto propõe aberturas 

e perspectivas que atraem o olhar observador de quem por ali caminha: óculos gigantes, se assim 

podemos definir, atravessam os pavimentos e trazem a luz do sol direto da cobertura aos demais 

andares. 

  
Figuras 136 e 137: À esquerda, vista superior das aberturas verticais e inclinadas nas áreas de circulação  
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da edificação e, à direita, vista frontal. 
Fonte: foto de Felipe Fontecilla do site https://www.chilearq.com/gallery/architecture/2325/Facultad-de-Medicina-

PUC/  abril de 2018. 

 

Figura 138: Vista do corredor de circulação voltado para o pátio. 
Fonte: foto de Felipe Fontecilla do site: https://www.chilearq.com/gallery/architecture/2325/Facultad-de-Medicina-

PUC/ acessado em 09.abri.2018. 
 

 Segue abaixo Quadro comparativo dos elementos de revestimentos utilizados no projeto 

desenvolvido pelos arquitetos Fernando Pérez Oyarzun e Alejandro Aravena para a Faculdade e 

Biblioteca de Medicina na fachada norte. 

 

Quadro 4 

 
Elaboração da Autora 

 Como se vê, o projeto emprega na fachada os mesmos materiais utilizado nas edificações 

existentes (concreto aparente, estrutura metálica, vidro, madeira e tijolo aparente) mantendo, assim, 

a linguagem visual das edificações. 
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4.3 Edifício da Faculdade de Direito 

O edifício que hoje abriga a Faculdade de Direito, foi construído na década de 1930 para a 

então escola de Engenharia, sendo, posteriormente, também utilizado pela Faculdade de Ciências 

Biológicas. 

A necessidade de se ter um edifício dedicado à Faculdade de Direito emerge em 2007 quando 

a área acadêmica identifica desfalques na instituição e coloca à Direção a necessidade de uma 

reestruturação física que dê respaldo ao desenvolvimento acadêmico do curso.  

A Faculdade não dispunha de recursos suficientes para uma nova construção e então se optou 

pela remodelação do edifício antigo. O projeto de reestruturação foi desenvolvido pela arquiteta 

Claudia Ponce de Luca e pelo arquiteto Osvaldo Muñoz Nordenflycht. 

A edificação de três mil novecentos e três metros quadrados possui seis pavimentos onde são 

distribuídas as salas de aula, salas de audiência, laboratórios de informática e as áreas de apoio à 

pesquisa além dos cursos de extensão, mestrado e doutorado.  

Na mesma linguagem dos demais que compõem o conjunto edificado em análise, a edificação 

que conforma a face leste do pátio constituído pela edificação tombada e as Faculdades de 

Comunicações e Medicina, possui acesso interno de seu primeiro pavimento ao edifício tombado pelo 

patrimônio histórico projetado por Ignacio Cremonesi em sua fachada norte através de uma passarela 

em concreto armado, conforme ilustrado abaixo.  
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Figura 139: Planta do 1º pavimento com indicação da interligação com a edificação histórica. 
Fonte: Acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 

Elaboração da Autora. 

 

  
Figura 140: Corte da Faculdade de Direito com a interligação com o edifício histórico. 

Fonte: acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile.  
Elaboração da Autora. 

 

Legenda: 
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Figuras 141 e 142: À esquerda a vista da passarela que interliga a Faculdade de Direito com a edificação tombada e, à 

direita, vista da passarela ao pátio. 
Fonte: Autora, julho de 2016. 

 

Em seus materiais de acabamento, o projeto caminha na mesma direção das demais 

edificações contemporâneas que conformam esse pátio. Tijolo aparente, lajes salientes em concreto 

armado, caixilharia modular em alumínio e vidro incolor compõem os materiais de acabamento das 

fachadas da edificação. 

 
Figura 143: Da esquerda para a direita: conjunto edificado da Faculdade de Comunicações, edifício histórico e 

 Faculdade de Direito. 
Fonte: Autora, julho de 2016. 
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Figuras 144 e 145: À esquerda antes e, à direita, após a reforma de 2008. 

Fonte: acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 

 

 Segue abaixo o quadro comparativo dos materiais de acabamento que compõem essa 

edificação complementando a informação e comparando com as demais que compõem o pátio em 

análise. 

Quadro 5 

 
Elaboração da Autora 

 

 A fachada da Faculdade de Direito se utiliza dos mesmos elementos de acabamento existentes 

na edificação histórica, Faculdade de Comunicações e de Medicina. Desta forma, é mantida a 

linguagem visual do conjunto edificado que conforma o pátio em análise. 

 

4.4 Biblioteca da Faculdade de Direito 
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 Quando a Pontifícia Universidade Católica do Chile elaborou, no ano de dois mil, o novo 

plano diretor do Campus Casa Central identificou que haveria a necessidade de demolição de uma 

edificação que abrigava um ginásio e uma cafeteria, conforme identificado na figura abaixo. 

 

Figura 146: Identificação da área demolida para inserção do novo pátio. 
Fonte: Acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 

 

Com essa demolição, seria aberta a área do novo pátio, conforme demonstrado na figura 103 

(página 75). No entanto, tendo em vista a grande necessidade de áreas úteis no campus, a universidade 

solicitou ao arquiteto Teodoro Fernández o projeto de um volume, sob o pátio, que futuramente seria 

alvo de um programa de necessidades específico.  

Na ocasião, a instituição aproveitou as obras em andamento para construção do edifício da 

Faculdade de Comunicações, obtendo desta forma um melhor custo na execução do volume no 

subsolo. 

Posteriormente, já com a definição da utilização da então área subterrânea para a Biblioteca 

da Faculdade de Direito, no ano de dois mil, a universidade encomendou o projeto de arquitetura ao 

arquiteto Teodoro Fernández.  
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De acordo com o arquiteto (Arquitetura na Paisagem, ARQ, 2014, página 73), duas grandes 

questões foram relevantes na concepção da obra: manter a área livre no térreo e evitar a sensação de 

subterrâneo ao local.  

Desta forma, o projeto foi concebido tendo apenas duas intervenções no pátio: um para 

iluminação natural para a Biblioteca e outro para identificar o acesso à  ela considerando, para tal,  

uma área central com pé direito que abrangesse os três pavimentos e, ao redor desta, se distribuíssem  

os usos da biblioteca como acervo, local para estudos individual e em grupo, salas de reunião e de 

arquivos.  

Além da área central contar com a iluminação natural de uma abertura no teto, foram 

projetadas luminárias circulares que, pelo formato e dimensões, possuem a clara intenção de trazer 

ao local a sensação de luz natural.  

Com área construída de 1.698 metros quadrados, a edificação foi projetada comunicando seus 

pisos aos subsolos da Faculdade de Comunicações e Biblioteca de Ciências Médicas utilizando os 

mesmos materiais presentes nos demais projetos contemporâneos que compõem esse conjunto 

edificado: madeira, vidro, aço e concreto aparente.  

Nessa composição incluímos o mobiliário e as divisórias internas que levam os mesmos 

materiais da edificação (metal, madeira e vidro) e que, juntamente dos demais elementos estruturais 

e de acabamento, dão unidade à obra. 

 

 

4.5 Circulação no Conjunto Edificado 

 

 O conjunto edificado em análise possui a clara intenção de manter a circulação entre os 

edifícios na medida em que mantém os níveis e cria passarelas de interligação quando necessário a 

fim de integrar os ambientes. 

 O projeto de Teodoro Fernández para a Faculdade de Comunicações interligou o térreo e o 

segundo pavimento com o edifício histórico, além de manter nos três subsolos os mesmos níveis da 

posteriormente projetada Biblioteca de Direito. 
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 A obra dos arquitetos Fernando Perez Oyarzun e Alejandro Aravena para a Faculdade de 

Medicina e Biblioteca de Ciências Médicas tomou como base os níveis da recém-construída 

Faculdade de Comunicações e interligou as edificações no primeiro e terceiro subsolo, térreo e 

segundo pavimento, além de manter na mesma cota os demais andares mesmo que não tenham 

fisicamente acesso entre os edifícios nesses locais. 

 O projeto criou também acesso entre a Biblioteca de Ciências Médicas e a de Direito, 

unificando essas três edificações. 

 Por sua vez, o edifício que abriga a Faculdade de Direito pela sua implantação era inicialmente 

isolado dos demais, no entanto, no projeto e reforma da edificação desenvolvido pela arquiteta 

Claudia Ponce de Luca e Osvaldo Muñoz Nordenflycht, foi projetada uma passarela o primeiro 

pavimento interligando-o com o nível superior da edificação histórica. 

 Seguem abaixo as plantas unificadas do conjunto em análise com a identificação de cada 

edifício. 

  
3º Subsolo            2º Subsolo 
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1º Subsolo                                                                      Térreo 

 

  
1º Pavimento                           2º Pavimento 

 
 

  
3º Pavimento                         4º Pavimento 
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5º Pavimento          6º Pavimento 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 147: Plantas do conjunto edificado. 
Fonte: acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile.  

Elaboração autora. 

 

 

 

4.6 Fachadas do Conjunto Edificado 

 

  
Figura 148: Conjunto Edificado. 

Fonte: Autora, julho de 2016. 

 

 

Legenda: 
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 Assim como há fluidez na circulação entre as edificações contemporâneas e a histórica, nas 

fachadas observamos também elementos que dão ao conjunto unidade, mesmo considerando a 

diferença cronológica entre as obras. 

 A modulação estrutural vertical nas elevações das edificações contemporâneas (Faculdade de 

Comunicações, de Medicina e de Direito), embora com dimensões não exatamente iguais, se repete 

nas fachadas internas voltadas ao pátio. Tal modulação possui a mesma linguagem da modulação de 

caixilhos presenta na edificação histórica, como vemos nas imagens abaixo.  

 

 
Figura 149: Elevação unificada das edificações voltadas ao pátio. Da esquerda para a direita: 

 Faculdades de Direito, de Medicina, de Comunicações e edifício histórico. 
Fonte: Autora, julho de 2016. 
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Figura 150: Elevações das edificações das Faculdades de Direito, Medicina, Comunicações e edifício histórico. 

Fonte: acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile.  
Elaboração da Autora. 

  

Outra questão relevante já comentada no texto acima quando do detalhamento de cada edificação diz 

respeito aos materiais empregados nas fachadas voltadas ao pátio.  

Tendo como ponto de partida e referência a edificação histórica como pré-existência projetual, 

vemos repetidamente a utilização de seus principais elementos de acabamento nas obras 

contemporâneas: o tijolo aparente, a madeira e o vidro.  

Além disso, as novas edificações acresceram outros elementos contemporâneos e, tendo 

sempre como o meio projetado as edificações existentes, mantiveram os mesmos elementos de 

acabamento, mesmo que em projetos com autoria e datas distintas. 

 O projeto da Faculdade de Comunicações teve como pré-existência a edificação histórica e 

trouxe à edificação o tijolo aparente, a madeira nos caixilhos e o vidro como fechamento de vedação.  

Acresceu a estes o concreto aparente presente nos pilares e vigas dos andares inferiores, além 

de elementos metálicos como o brise e a estrutura metálica dos pavimentos superiores. 
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Figura 151: Faculdade de Comunicações à esquerda e edifício histórico e Faculdade de Direito à direita. 

Fonte: Autora, julho de 2016. 
 

 A obra de Fernando Perez Oyarzun e Alejandro Aravena para a Faculdade de Medicina e 

Biblioteca de Ciências Médicas, por sua vez tomou como pré-existência a edificação histórica e a 

recém-construída edificação para a Faculdade de Comunicações, de autoria de Teodoro Fernández.  

Na fachada voltada ao pátio repete os elementos já utilizados nessas edificações: pilares 

revestidos em tijolo aparente, lajes dos corredores abertos em concreto aparente, fechamento das 

escadas voltadas para o corredor aberto em madeira, guarda-corpo em vidro e, na área próxima à 

edificação da Faculdade de Comunicações, estrutura metálica com fechamento em vidro modular. 
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Figura 152: Fachada Norte da Faculdade de Medicina. 

Fonte: site http://www.elementalchile.cl/en/projects/medical-school/ visitado em 25.03.18. 

 

A última das intervenções nesse conjunto, o projeto de reestruturação desenvolvido pela 

arquiteta Claudia Ponce de Luca e arquiteto Osvaldo Muñoz Nordenflycht para a Faculdade de 

Direito, além de tratar das questões de circulação e de uso efetivo da edificação, manteve os elementos 

utilizados nas demais edificações existentes (edifício histórico, Faculdade de Comunicações e 

Faculdade e Medicina).  

O uso do tijolo aparente como elemento de acabamento à alvenaria externa, a sutil referência 

do concreto aparente em algumas lajes salientes, a estrutura metálica que deu base aos andares 

superiores e à passarela de comunicação entre esta e a edificação histórica, além dos caixilhos em 

vidro estruturados com perfis metálicos, colocam à luz a releitura dos elementos existentes como base 

projetual.  

 Desta forma, mesmo que com leituras distintas e com usos de elementos diferentes, as 

edificações trazem elementos similares aos que conformam unidade ao conjunto edificado. 
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Figura 153: Fachada da edificação após o término da reforma em 2008. 

Fonte: Acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile. 
 

 A afirmação acima considera inclusive que as obras tiveram as edificações pré-existentes 

como meio ou ainda tal qual coloca Baker (2002) quando contextualiza o termo “Forças do lugar”.  

Ou seja, os projetos consideraram o meio, as edificações existentes como parâmetro e base 

para releituras. No caso inclusive do projeto de Fernando Perez Oyarzun e Alejandro Aravena para a 

Faculdade de Medicina e Biblioteca de Ciências Médicas, essa questão é enfatizada quando 

analisamos as fachadas norte e sul.  

A primeira, voltada para o pátio, possui os mesmos elementos das demais edificações que o 

compõem (figura 151, página 105), a outra, voltada ao sul próximo a edificação que abriga o hospital, 

utiliza elementos distintos e que dão também a essa outra composição unidade, como vemos na figura 

abaixo.  
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Figura 154: Fachada da edificação após o término da reforma em 2008. 

Fonte: site http://www.elementalchile.cl/en/projects/medical-school/ visitado em 25.03.18. 

 

 

 

4.7 Pátio 

 

 Outro aspecto que desperta interessa se refere aos acabamentos empregados nos pisos das 

áreas de circulação das edificações contemporâneas e no pátio em si, localizado sobre o subsolo de 

parte do edifício que abriga a Faculdade de Comunicações e sobre a Biblioteca de Direito. 

 O piso é revestido por pedra, escura, do tipo paralelepípedo, tendo sua paginação modulada 

de forma ortogonal e ritmada. Panos lineares se dividem e são marcados por faixas de outro tipo de 

pedra, mais escura. 

Os edifícios contemporâneos trazem consigo a mesma linguagem na medida em que 

empregam nos pisos das áreas de circulação materiais similares, monolíticos e modulados de forma 

ortogonal, dando ao conjunto mais uma característica de unidade. 
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Figura 155: Da esquerda para a direita: conjunto edificado da Faculdade de Comunicações, 

 edifício histórico e Faculdade de Direito. 
Fonte: Autora, julho de 2016. 

 
 
 

 
 

Figura 156: Implantação do conjunto edificado com a paginação de piso do pátio (destacado em vermelho). 
Fonte: Acervo do Departamento de Infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica do Chile  

e Teodoro Fernández (2014), página 52.  
Elaboração da Autora. 
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Figuras 157, 158, 159 e 160: Da esquerda para a direita: corredor primeiro andar e térreo da Faculdade de Medicina; 

corredor primeiro andar da Faculdade de Comunicações, vista superior do pátio. 
Fonte: Autora, abril de 2017. 

 

 Desta forma, podemos observar também nesse aspecto a preocupação e clara intenção dos 

distintos projetos e autores em criar um conjunto com identidade única, não transformando cada obra 

em algo distinto das demais edificações pré-existentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O referencial teórico, a visita às obras e a análise dos documentos e projetos obtidos nesse 

estudo auxiliaram a traçar um panorama dos parâmetros que guiam e embasam o desenvolvimento 

dos projetos de arquitetura que, além de atender às necessidades acadêmicas da universidade, 

atribuíram valor ao edifício histórico e ao campus universitário. 

 Diferente dos demais campi da Pontifícia Universidade Católica do Chile, o campus Casa 

Central por sua densidade, diversidade de programas de necessidades e ainda pelo edifício histórico 

que deu origem à instituição, coloca ao ato de projetar o desafio no que diz respeito à identidade e 

contemporaneidade do lugar.  

 Nas obras analisadas, não havia uma simples repetição da edificação tombada e/ou a negação 

da mesma, mas sim tanto uma releitura e respeito ao meio inserido quanto a valorização do 

patrimônio, por meio dos projetos contemporâneos que, mesmo com sistemas construtivos e 

programas de necessidades distintos, contribuem para a formação de um campus universitário 

autêntico. 

 A importância dada ao edifício tombado e seu valor histórico e cultural é tomado como forças 

do lugar, tal qual conceitua Baker (2018, Apud Le Corbusier: uma análise da forma, 2002) e, a partir 

de então, leituras extemporâneas criam um conjunto edificado de identidade única.  

 Mesmo com autores e programas de necessidades distintos, a palheta dos materiais 

empregados, a modulação e ritmo das aberturas, as circulações e acessos, pela ordem cronológica das 

obras, atribuem unidade ao conjunto edificado e agregaram valor ao patrimônio existente. 

 

“Nesta linha de abordagem, o trabalho visa apresentar à discussão uma modalidade de 

patrimônio arquitetônico diferente daquelas abordadas por Ruskin ou Viollet-le-Duc, a qual 

poder-se-ia chamar, sem nenhuma conotação pejorativa, de “patrimônio projetado”. Trata-se 

das operações de projeto que, através da complementação ou modificação de pré-existência 

edificada, acabam por convertê-la em patrimônio. Ou seja, novas arquiteturas que, associadas 

a edifícios mais antigos, aparentemente sem maior valor, transformam-no – e a si próprias – 

em construção digna de interesse, proteção e conservação, casos em que o tempo passa a 

coadjuvante e o bom projeto é protagonista.” 

(PELLEGRINI, 2016, página 6.) 
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Tal como coloca Ana Carolina Pellegrini (2016), o projeto contemporâneo agrega valor ao 

edifício de valor histórico e cultural.  

 Neste estudo de caso, os edifícios já eram tombados antes das intervenções objeto dessa 

pesquisa. No entanto, as obras contemporâneas ressaltaram as características da edificação histórica 

tomando-a como referência e relendo seus valores. 

 A referência do existente e até mesmo respeito pela arquitetura que antecede o projeto é 

claramente tomada como grande valia quando observamos fachadas tão distintas em uma mesma 

edificação.  

 No caso do projeto para a Faculdade de Medicina, na face voltada para o edifício tombado a 

palheta de cores e acabamentos, mesmo que com leituras distintas, harmonizam o conjunto. Já quando 

a fachada se volta às edificações contemporâneas, suas características e materiais empregados se 

distinguem completamente do conjunto voltado para a edificação tombada. 

 A própria cronologia das obras se torna interessante na medida em que, cada projeto considera 

não somente a edificação histórica como referência, mas também toma as obras contemporâneas 

como forças do lugar. Como exemplo, analisa-se os materiais empregados nas fachadas. 

 

Quadro 5 

 
Fonte: Autora 

 

 Conforme o quadro acima, dispõe-se as obras de cima para baixo e em ordem cronológica 

observando a repetição da palheta de cores e texturas nos materiais empregados. 

 Outra questão relevante que é tratada na pesquisa diz respeito à circulação de pessoas entre as 

edificações. Todas elas possuem interligações entre si que promovem a fluidez do espaço numa trama 

de corredores, escadas e passarelas que enriquecem o conjunto edificado.  
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 De fato, o edifício histórico se comunica diretamente com a Faculdade de Comunicações, que 

por sua vez está interligada ao edifício da Faculdade de Medicina e com ambas as Bibliotecas, 

Ciências Médicas e da Saúde e Direito.  

 Já a edificação reformada para abrigar a Faculdade de Direito possui uma passarela que acessa 

diretamente a edificação tombada.  

 Analisando sob a ótica do programa de necessidades de cada edificação, por atenderem a 

cursos distintos, o projeto de arquitetura cumpriu seu papel no que diz respeito à criação de uma 

identidade ao lugar.  

 

“... conforme Comas – seguindo as lições de seus mestres Collin Rowe e Alan 
Colqhoun - o reconhecimento crítico e aprofundado de um amplo repertório de 
obras não é amanhado e oportunamente invocado apenas para ilustrar um ponto 
genérico, ou somente para exibir erudição, nem apenas para conhecer essas obras 
“em si mesmas”. Mas sim para que, ao ser invocadas, possam iluminar o cenário 
criativo em que se desenvolve nosso projeto; seja nos advertindo contra eventuais 
escolhas, seja nos abrindo possibilidades preferenciais que ativem e/ou 
contrabalancem momentos críticos desse processo criativo.” 

( ZEIN, 2011, página 4). 
 

Tal qual coloca Ruth Verde Zein em Há que se ir às coisas: revendo obras (2011), ampliar o 

conhecimento e promover a reflexão sobre a prática projetual, no que diz respeito à arquitetura em 

edifícios e campi universitários, nos ilumina nas possíveis soluções de arquitetura já experimentadas, 

bem como mostra os caminhos já trilhados por autores de obras com qualidade reconhecida.  

Marina Waisman também coloca em pauta em O interior da História (2013) reflexão e práxis 

em projeto arquitetônico numa relação estreita e até mesmo circular na medida em que uma alimenta 

e promove o desenvolvimento da outra. 

 Desta forma, este trabalho buscou compreender e abrir novas indagações quanto à interação 

do projeto de arquitetura e sua relação com o meio inserido, especialmente quando existe já uma 

edificação histórica de valor cultural.  

 Sob esse aspecto, existem inúmeras outras variáveis e abordagens que não foram aqui 

elucidadas, mas que formam o conjunto de parâmetros e bases para um projeto arquitetônico. 
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