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saber ver M A Q U E T A R I A  E  L A B O R A T O R I O S  D E  



saber hacerC R I A Ç Ã O    - T A L L E R E S  D E  L A  C R E A C I Ó N





o uso da maquetaria e demais laboratórios de
criação prática/técnica/intelectual/digital, como
parte de uma experimentação projetual–prática
do ensino de arquitetura e urbanismo, concilia-
dos ao currículo escolar e apoiando-se em uma
aprendizagem colaborativa e livre.

a proposição de um ensino prático-livre-plural,
construído em colaboração com os arquitetos
urbanistas alunos e o diverso grupo de profes-
sores, seria talvez uma maneira franca de se
discutir as carências silenciosas do ensino, avi-
vando as praticas do debate, do pensamento
coletivo e das construções palpáveis nas suas
multiplicidades de escalas e propósitos; uma
aproximação, talvez, da realidade que a todos
sentencia no abrangimento das funções sociais
legítimas da prática do urbanismo e da arqui-
tetura, diante das respostas devidas à sociedade
e na busca de um questionamento verdadeiro
sobre o ver/fazer arquitetônico.

questionamento que não apenas se proponha à
dizer, mas propor! arriscar ou riscar a carvão
um chão de concreto inútil, com farrapos
amarrar quatro galhos de ipê e construir
uma cadeira de descanso numa estrada,
tecer barras de aço de uma polegada
e três quartos pra ver como se faz
uma sapata. um questionamento
que saiba dizer os porquês a
quem não sabe e que ques-
tione ao que já fez.

não é preciso muito
para ser muito
-lina.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO-COLABORATIVO DE EXPERIMENTAÇÕES E PRÁTICAS DO FAZER

ESTUDOS—TÉCNICAS—EXPERIMENTOS

PROJETO
~

OFICINA

horiz  o   n     t     a       l

SABER estudos e técnicas do saber fazer arquitetônico-urbanistico e suas linguagens;

FAZER campo avançado da arquitetura –urbanismo e suas tecnologias;

VER debate técnico do saber fazer, como precursor de formas e  
experimentações práticas na manufatura e/ou construção coletiva do  
desenho/design utilitário-objeto-arte; estimulo à experimentação e  
construção prática, diante da organização de novas formas de
projetar e pensar o objeto arquitetônico; questionamento da
postura social e sua função;

ADOLF LOOS a gente tem que ser capaz de projetar tudo, desde uma
colher até uma cidade.



ESTUDOS: SABER E CONHECER

TÉCNICAS:    MÉTODOS DE FAZER

EXPERIMENTOS:     PENSAR, FAZER E USAR

a construção das linguagens por meio do debate
experimental-investigativo sobre as formas do saber e do
saber fazer. referência, pesquisa, desconstrução. argumento e
debate colaborativo, desconhecer o conhecido, propor, ser,
refazer. o desenho em diálogo.

o saber ancestral do homem, corpo-força-máquina. aplicação
e prática dos conhecimentos técnicos e modos do fazer,
utilização da mecânica digital/analógica, ferramentaria e
apoios objetivando os resultados dos métodos de fazer e
suas soluções. exercitar, propor, experimentar, [re]conhecer.
instruir é aprender.

>programa semanal.
>atividade livre colaborativa    

de conhecimentos.
>atividade laboral campo 

ampliado das técnicas  
manuais de manufatura, 
matemática, arquitetura, 
marcenaria, química.

projeto e oficina, manufaturas coletivas, proposições
espaciais, objetos-arte, arquitetura e desenho. produto.
processo de fabricação, no ateliê ou laboratório especifico,
do objeto/produto proposto em atividade especifica ou de
proposição livre, fazendo-se uso dos conhecimentos e
técnicas no processo de experimentação das formas de fazer:
~projeto~ elaboração da proposta de fabricação,
levantamento, anteprojeto, orçamento e cronograma,
projeto e especificações;
~oficina~ leitura de projeto, matéria-prima, processos de
fabricação, manufatura, acabamento e uso;

estúdio horiz  o   n     t     a       l

>programa semanal.
>atividade livre

colaborativa.
>debate campo ampliado 

da arquitetura/urbanismo.

>programa semanal.
>atividade livre colaborativa 

de conhecimentos e 
técnicas.

>atividade de criação
curricular(*)

>atividade laboral campo 
ampliado das técnicas 
manuais de manufatura, 
matemática, arquitetura, 
marcenaria, química.



pensar—projeto   ~    oficina—fazer

estúdio hori z  o   n     t     a       l
livre: isento de restrições, público, plural

colaborativo: proposição comum, sugestão-escolha, desenho social 
conhecimento: saber comum, pratica mental-espiritual, referência 

técnica: saber comum aplicado à manufatura, pratica-objeto
atividade de criação: proposição e desenho, projeto

atividade laboral: manufatura de artefatos, fabricação manual e mecânica





isento de restrições, público, 
plural
.
proposição comum, sugestão-
escolha, desenho social.

saber comum, pratica mental-
espiritual, referência. 

saber comum aplicado à 
manufatura, pratica-objeto.

proposição e desenho, 
projeto. 

manufatura de artefatos, 
fabricação manual e 
mecânica.

livre:

.
colaborativo:

conhecimento:

técnica:

.
atividade de

criação:

atividade
laboral:



o uso dos laboratórios como centros de debate, experimento e criação prática,
há de ser fundamental no processo de aprender e possibilita a aproximação entre
o pensamento e o objeto. o fazer com as mãos, dimensionar-serrar-pregar.

as práticas do saber e que um arquiteto urbanista, firmado nas suas
construções ideológicas deve se aproximar das práticas do fazer. 

é preciso saber ver, 
é preciso saber fazer arquitetura.

é preciso saber ver, 
é preciso saber fazer arquitetura.

As oficinas ou talleres como nosotros dizemos 
por todo o sur, serão o que propriamente suas 
etimologias carregam, como que aulas



CONHECER E VER

OFICINA ZERO

elaboração do conjunto de projetos* para o uso e 
estruturação do espaço da maquetaria, laboratórios e 
demais lugares de trabalho; bases, equipamentos de 
apoio, ferramentaria, linguagem, comunicação e outros. 
os projetos serão desenvolvidos como experimentos de 
aprendizagem colaborativa ao mesmo tempo em que 
pro

COMPOSIÇÃO BÁSICA:
>propósitos/intenções
>programa de necessidades
>projetos necessários
>calendário

SUBSÍDIOS:
>matéria-prima
>mão de obra

CONTRAPARTIDA:
>projeto 
>produto final 
>avaliação (?)

LOCAL:
>maquetaria

PUBLICO:
>livre (?)

CALENDÁRIO:

segunda terça quarta quinta sexta
manha x
tarde x
noite x

*esta oficina tem o intuito de se discutir e [re]pensar o espaço da maquetaria, com 
a elaboração dos projetos necessários a estruturação dos locais de trabalho, 
fluxograma, layout, disposição de maquinário e ferramentaria, mobiliário de apoio, 
depósitos e armazenagem de matéria-prima e descartes. para a feitura de cada 
projeto proposto, será necessário uma oficina na qual serão desenvolvidas as 
atividades de trabalho com a elaboração da propostas pensadas durante esta 
oficina.



OFICINA DOIS

VER E FAZER

proposta, projeto e feitura de mobiliário utilitário: banco 
caipira com o uso de caixotes de madeira descartados ou 
fora de uso.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:
>propósitos/intençõs
>projetos necessários
>calendário

SUBSÍDIOS:
>matéria-prima
>mão de obra
>ferramentaria
>componentes

CONTRAPARTIDA:
>projeto
>produto final
>avaliação (?)

LOCAL:
>maquetaria

PUBLICO:
>livre (?)

PROGRAMAGA: 
oficina 1 - referencias
oficina 2 - propósitos, matéria-prima e ante-projeto
oficina 3 - projeto
oficina 4 - leitura de projeto e preparação de matéria-prima
oficina 5 e 6 - manufaturas
oficina 7 e 8 - acabamentos
oficina 9 - produto final e o uso

CALENDÁRIO:

segunda terça quarta quinta sexta
manha

tarde x
noite



FAZER SER

OFICINA B

feitura de maquetes de arquitetura e urbanismo tendo
como base de trabalho a aula-livro: maquetes de papel,
paulo mendes da rocha 2010. pretende-se o exercício* da
pratica dos estudos tridimensionais no processo do
pensamento projetual em modelos volumétricos.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:
>propósitos/intenções
>projeto
>leitura

SUBSÍDIOS:
>matéria-prima disponível
>mão de obra

CONTRAPARTIDA:
>produto final
>avaliação (?)

LOCAL:
>maquetaria

PUBLICO:
>livre (?)

PROGRAMAGA:
oficina 1 – maquetes

CALENDÁRIO:
segunda terça quarta quinta sexta

manha x
tarde
noite

*a oficina pode ocorrer quinzenalmente ou em intervalos programados, visando 
ainda a pratica coletiva e o intercambio dos saberes.
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