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A construção civil é um dos mais amplos setores no Brasil, com altos índices de 
trabalhadores não profissionalizados abrangendo uma grande porcentagem de 
construções irregulares, concebidas sem a supervisão de um técnico da área: seja um 
arquiteto ou engenheiro. Os altos custos associados à construção civil posiciona uma 
ampla parcela da sociedade a buscarem alternativas para construírem suas casas. Ao 
longo desse processo, essas pessoas adquirem conhecimento informal técnico na area da 
construção, mesmo assim, diante da falta de projeto específico e planejamento, geram-se 
problemas, tais como: definições de espaços mal utilizados, falta de alternativas para usos 
dos materias, demolições, falta de documentos para aprovações, extendendo os prazos de 
obra e gerando gastos imprevistos e desnecessários.

O LabCruz em parceria com o instituto NOVA UNIÃO DA ARTE lançam o workshop de 
auto.construção na comunidade de vila nova união, sub prefeitura de São miguel paulista.
O instituto é uma ONG que começou suas atividades nessa região em 2000, suas ações 
se baseiam numa diretriz político–pedagógica pautada pelo fortalecimento da 
coletividade, da participação popular, do protagonismo, da auto representação agindo 
como gestor de seus processos de inclusão social.  O LabCRUZ studio de arquitetura e 
urbanismo social, trabalha em parceria com a instituição nas questões referentes a cidade 
e arquitetura, aprovando documentações, dando suporte técnico quando necessário, 
ajudando nas construções, buscando parcerias e trocando proficiencias para dentro da 
comunidade. O NUA e o LAB trabalham em parceria desde 2008 a partir de uma 
constante troca de informações, iniciamos nossas atividades durante a construção da 
sede do instituto nessa mesma data. 

O programa de workshops tem o intuito de levar estudantes e interessados em participar 
de uma auto-construção em um bairro periférico na cidade de São Paulo, sendo um projeto 
social com interesse educacional por via dos processos de trocas de proficiencias, 
colocando os envolvidos em uma experiencia prática de autoconstrução e acrescentando 
novas noções nas interações sociais. As aulas praticas serão instruídas pelos  construtores 
da comunidade de vila nova união, apresentando aos alunos os conhecimentos técnicos de 
autoconstrução; os alunos devolverão aos instrutores noções de projeto e planejamento, 
via desenhos, conversas e referencias.
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As atividades do programa se desenvolvem em dois modulos:

modulo 01: componente estudio / quartas feiras
local: estudio na barra funda, sao paulo

O componete estudio, sera desenvolvido na barra funda ministrado pelo labcruz + chibber-
noonie. Serão desenvolvidos desenhos que dialoguem com os processos de construção e 
cronogramas de obra que abordaremos em durante a construção. Elaboraremos conver-
sas, dialogos e produziremos conteúdos para serem levados devolta à obra, esses exercíci-
os serão intercalados com as atividades práticas de construção.

modulo 02: atividades práticas de auto.construção. 
segundas, terças, quintas, e sextas feira. 
local: comunidade de vila nova.

As atividades práticas, serão desenvolvidas sob a coordenação dos construtores locais, 
das 9hs às 16hs trabalharemos na obra, com horários de almoço fornecido pela comuni-
dade e transporte até o local. Teremos a vivencia prática da execução de: técnicas de chap-
isco de teto e parede, reboco de alvenarias e teto, assentamento de azulejos e alvenarias, 
contrapiso, produção de massa e concreto, formas de madeira, armaduras de ferro, 
engastes, enxertos, coberturas em madeiras (estrutura e telhado) estaremos trabalhando 
nessas técnicas, desenvolveremos frentes de trabalhos e os alunos aleatoriamente transi-
tarão entre essas frentes tendo um contato geral da obra. 

____

O primeiro contato com a obra será feito no dia 03 de janeiro, quando iniciaremos os 
trabalhos, o programa durará um mes corrido a partir dessa data, sendo que o periodo de 
participação mínima dos interessados é de uma semana de 2f à 6f.

Pedimos aos interessados a colaboração de R$ 300,00, R$200,00 ou R$100,00 que serão 
destinados à obra. estão inclusos os equipamento de epi e utensilhos de construção, 
transporte da estação ermelino matarazzo até o local, e alimentação para todos os dias 
que estaremos na comunidade.

informações: contato@estudiocruz.com.br

A construção da nova sede do intitudo Nova união da arte. Trata-se de uma escola que 
abriga cerca de 120 crianças. Nos ultimo 2,5 anos vem passando pelos 
processos de captação de verba para ser construída. Os envolvidos no workshop 
trabalharão em um trecho da execução desta obra. 
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