
duração:
23 abril 2018

18 maio 2018

às tardes

carga horária:
80 horas

escreva sua dúvida para gente!

contato@estudiocruz.com.br

WORKSHOP
in.formal

Da maquete à construção
A Casa Permanente

A construção civil _ Um dos mais amplos setores no Brasil, com altos índices de trabalhadores não 

profissionalizados abrangendo uma grande porcentagem das construções da cidade, 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 buscar alternativas para construção de 

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, pouco iluminados e ventilados, falta de 

alternativas para usos dos materias, demolições desnecessárias, extensos prazos de obra gerando 

gastos e imprevistos.

Apresentação do tema no bairro _Convidamos você para participar do workshop “Da maquete à 
construção - a casa permanete”. Diante de uma demanda real, pretendemos neste workshop construir 

uma casa de 19m2 em um bairro periférico na extrema zona leste de São Paulo. Um local que carece de 

infraestrtura e suporte técnico necessário para a vida privada. Dona Alexandrina (75 anos), uma 

moradora que vive em uma casa provisória de madeira, construída pela ong TETO, há mais de 5 anos, 

resolveu construir com a ajuda de moradores locais a sua casa permanente feita em alvenaria por 

recomendação da própria comunidade preocupados com as condições estruturais da casa.  As casas 

da ong são construídas com madeiramento pinus que resistem entre 5-8 anos. 
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Plano de trabalho _ Pretendemos, com este workshop, conseguir recursos para o remuneração da 

mão de obra local e para uma porcentagem da obra. No total serão quatro semanas de WK, sendo duas 

semanas de trabalho no Estúdio Cruz, localizado na Barra Funda. Iremos desenvolver maquetes, 

protótipos e construí-los nas escalas de 1:20 à 1:1, aprofundando no tema “modos de viver” a partir de 

exercícios práticos utilizando materiais como o papel, a madeira e o concreto. Nestas duas primeiras 

semanas vamos trabalhar na elaboração dos elementos principais, abordaremos ”a alvenaria”, “a 

porta”, “o telhado”, “a janela”, e “o mobiliário”, e olhar para estes elementos como delineadores 

projetuais. Nas duas ultimas semanas seguintes, iremos para a obra trabalhar junto com a mão de obra 

local na construção das alvenarias, preparo de argamassa, assentamento de piso, vamos trabalhar nas 

instalações hidráulicas, elétricas e acabamentos e iremos instalar os elementos principais 

desenvolvidos nas semanas anteriores. 

O workshop se propõe como um projeto de investigação que visa formalizar o abrangente trabalho do 

arquiteto, sendo assim uma investigação em várias dimensões, que além de abordar as questões 

técnicas construtivas, também “o modo de viver” e as questões culturais da metrópole. Na 

transposição de barreiras culturais e físicas, nosso desafio será utilizar o conhecimento da profissão do 

arquiteto e executar nos menores custos, um espaço bem resolvido, vamos vivenciar e aprender com 

os saberes locais, em uma experiencia de “construção”.
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Cronograma

Semana 1 . Estúdio Cruz

23/04 . seg . Apresentação
Apresentação da área de intervenção, casos análogos e referências projetuais

24/04 . ter . Oficina Maquete de Papel . 1/20  
Exercício de mobiliário sobre retângulo de 3 x 6,5 m . individual 

 

25/04 . qua . Oficina Maquete de Papel . 1/20
Exercício de mobiliário sobre retângulo de 3 x 6,5 m . individual + debate

26/04 . qui . Oficina Maquete de Balsa . 1/10 
Exercício de mobiliário + fechamentos + cobertura + caixa d’água . duplas

27/04 . sex . Oficina Maquete de Balsa . 1/10
Exercício de mobiliário + fechamentos + cobertura + caixa d’água . duplas + debate

Semana 2 . Estúdio Cruz

30/04 . seg . Oficina Detalhes . 1/5 
Construção protótipos janelas e portas . duplas

 

01/05 . ter . Oficina Detalhes . 1/5 
Construção protótipos janelas e portas . duplas

 

02/05 . qua . Oficina Construção . 1/1 
Construção portas e janelas . duplas

 

03/05 . qui . Oficina Construção . 1/1 
Construção portas e janelas . duplas

 

04/05 . sex . Oficina Construção . 1/1 
Construção portas e janelas . duplas
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Cronograma

Semana 3 . Jardim São Francisco

07/05 . seg . Construção alvenarias
Acompanhamento da construção  das alvenarias no Jardim São Francisco

08/05 . ter . Construção alvenarias
Acompanhamento da construção  das alvenarias no Jardim São Francisco

 

09/05 . qua . Construção cobertura + caixa d’água
Acompanhamento da construção da cobertura e caixa d’água no Jardim São Francisco

 

10/05 . qui . Construção cobertura + caixa d’água
Acompanhamento da construção da cobertura e caixa d’água no Jardim São Francisco

 

11/05 . sex . Instalações elétricas e hidráulicas e acabamentos das áreas molhadas.
Participação na execução dos serviços

Semana 4 . Jardim São Francisco

14/05 . seg . Instalações elétricas e hidráulicas e acabamentos das áreas molhadas.
Participação na execução dos serviços

15/05 . ter . Instalação fechamentos - portas e janelas
Execução da instalação dos fechamentos

16/05 . qua . Instalação fechamentos - portas e janelas
Execução da instalação dos fechamentos

17/05 . qui . Instalação do mobiliário
Execução da instalação do mobiliário

18/05 . sex . Festa de fechamento _ coms e bebs
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Diante da dificuldade do deslocamento até o bairro Jardim São Francisco, estamos limitando o número 

de vagas para termos um melhor aproveitamento. Por isso pedimos que junto com a ficha de inscrição 

nos encaminhe seu portfolio, ou qualquer trabalho artístico ou arquitetônico que tenha gostado de 

participar. Estamos desenvolvendo este workshop de quatro semanas correntes com o intuito de 

estabelecer um retorno educativo à todos os envolvidos, num processo que acontece dia a dia nas 

interações entre estúdio e obra. 

Enviar para --> contato@estudiocruz.com.br

O que está incluso 

- Todos os materiais estão inclusos; 

- Equipamentos de proteção como óculos e luvas;  

- Transporte até o Jardim São Francisco, ida e volta até uma estação de metrô (ainda por determinar); 

- Lanchinhos e bebidas;

- Apostila de material didático

O que não está incluso 

- Utensílios de uso pessoal (lápis, estilete, borracha, etc).

Valores 

- Para as quatro semanas - R$ 1.500,00 

duração:
23 abril 2018

18 maio 2018

às tardes

carga horária:
80 horas

WORKSHOP
in.formal

Da maquete à construção
A Casa Permanente


