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1. APRESENTAÇÃO - QUAL O PROPÓSITO DISSO? 

 
  O Ateliê de Projeto-Construção da Escola Livre de Arquitetura é resultado de uma pesquisa, 

vivenciada diversamente por todos os parceiros que configuram o ecossistema da ELA, acerca da 

produção da arquitetura e do fazer do arquiteto passadas quase duas décadas do século XXI.  

Neste contexto o exercício de projeto é baseado em uma metodologia não linear 

desenvolvida pela ELA, na qual projetar é uma ação que nunca está apartada do exercício da 

construção e constitui-se circularmente através da reflexão-na-ação. 

Nosso propósito é colocar em prática uma forma de ensinar arquitetura que possibilite uma 

nova e real inserção do arquiteto na cidade contemporânea. São temas-chave no seu 

desenvolvimento: 

 

a. Criar e inovar / Reprogramar; 
b. Criar comunidade / Atingir as massas; 
c. Envolvimento / Imersão; 
d. Interferir na realidade da cidade; 

 
 

2. JUSTIFICATIVA; REFERENCIAL TEÓRICO 
 Durante o primeiro ano de existência da Escola, somado aos anos de vida, de pesquisa e de 

prática de seus fundadores, colaboradores e curadores, existiu um tema inquietante, envolvendo a 

produção do espaço contemporâneo, que frequentemente era posto em pauta.  

 Neste período, mais do que respostas, produziram-se muitos questionamentos: como a 

arquitetura pode ser para todos? Como sua produção pode ser mais democrática? Como aprender 

arquitetura diante desses desafios? E como ensiná-la? Existiria um método único, e um 

encadeamento correto para projetar? Seria possível afirmar que o ato de projetar se torna menos 

reflexivo tendo como ferramenta o desenho digital? Quais as consequências da separação entre a 

concepção do projeto de sua execução? 

Estas perguntas levavam a respostas que, de um jeito ou de outro, acabavam por 

diagnosticar o ato de construir como algo necessariamente atrelado ao projeto. Nessa seara emergiu 

o tema da autoconstrução, das microestruturas, da particularidade da matéria e dos experimentos 

em escala 1/1 como possibilidade acadêmica para unir a construção ao projeto e para, assim, 

construir as respostas que buscávamos. Nascia o Ateliê de Projeto-construção da ELA. 

O tema de aprendizado da EXPERIÊNCIA 01 deste Ateliê é o projeto-construção de um  

HABITÁCULO. Brevemente, discorreremos sobre este fazer em transformação com base nos estudos 

de  Donald Schön (2000), Richard Sennet (2009), Josep Maria Montaner (2016) entre outros. 

 

DESENHO, LOGO PROJETO [?] 

A possibilidade de descolamento entre o criar e o executar transformou o modo de fazer 

projetos, engendrando novos processos, possíveis graças ao domínio de técnicas específicas de 

representação gráfica. Na primeira parte de O Artífice, Richard Sennet (2009) relata este fenômeno: 

no final do século XVI, em Roma, ao encomendar a reforma da Piazza del Popolo, o papa Sisto V 

descreve como imaginava os prédios e o espaço à volta; com base nisso, a reforma foi executada. No 

mesmo livro, Sennet conta como a expertise da construção era passada de pai para filho, sendo 

aprimorada ao longo do tempo. Neste processo, as instruções verbais, os esboços, o manuseio do 



3 
 

material a construção de artefatos eram os métodos de ensino e aprendizagem dentro da oficina. 

Esse modo de fazer projeto, por meio de instruções verbais, propiciava  maior liberdade de trabalho 

uma vez que ampliava a possibilidade de interpretação a todos os envolvidos na construção.  

As plantas desenhadas somente adquirem valor legal no final do século XIX. As imagens no 

papel, além de equivaler a um contrato jurídico, consagram uma certa desconexão temporal, isto é, a 

ideia de que um artefato pode ser concluído na concepção antes de ser construído. O desenho-

projeto possibilita isso. 

Donald Schön1 ensina que no processo de projeto é necessário que exista uma prática 

reflexiva que produza uma constante "reflexão na ação" (2000, p.47). Pensando assim, ao desenhar 

"mecanicamente" o desenho torna-se uma tarefa a ser cumprida, e não mais um pensamento a ser 

desenvolvido. O processo fragiliza-se. Mas, há que argumente que, mesmo nas práticas digitais, o 

processo de projetar é sempre reflexivo. Para Wilson Florio (2011), que desenvolveu seu estudo 

através da observação do ateliê de projeto, mesmo estando diante das novas possibilidades 

intrínsecas às ferramentas digitais, a reflexão permanece, mas em um novo "tipo de ação"2. 

  

O DESENHO DIGITAL E A REVOLUÇÃO DA INFORMAÇÃO 

A absorção das tecnologias digitais no processo de desenho é parte do cenário nacional 

desde os anos de 1990. Ao cabo de todo o medo e encantamento que trouxe consigo, a sobreposição 

do processo digital ao analógico impôs uma troca de paradigma. Neste cenário se incorreu em 

muitos erros, possivelmente decorrentes da falta de preparo para o uso das ferramentas. Observou-

se, por exemplo, que ao desenhar por meio de comandos havia uma dificuldade de reconhecimento 

das relações escalares, derivada do "descolamento" da imagem vista na interface digital com a escala 

real do artefato. 

Ao tratar da elaboração de projetos utilizando ferramentas digitais, Florio (2011) defende 

que o processo de projeto é definido por pequenos ciclos análise-síntese-avaliação, de modo não 

linear e imprevisível. 

Associando teoria à prática, James Corner fala ainda da necessidade de "processos públicos 

de desenho" e da possibilidade de que a "lógica de funcionamento tenha primazia sobre o desenho 

de composição". E critica as "utopias que não chegam ao tabuleiro do desenho" – e os "projetistas 

que agem por meio de técnicas típicas atuando como profissionais de serviço". 

A Wikihouse3, cofundada  por Alaster Parvin4,  responde às críticas de Corner com base em 

uma escala modular e compartilhável, na qual a internet tem protagonismo muito maior que o 

desenho. Para os criadores da Wikihouse estaríamos na eminência da 3ª Revolução Industrial, na 

qual a "manufatura" digital distribui a fabricação, uma vez que a fábrica pode estar em qualquer 

lugar. Por meio de uma biblioteca (com código aberto) de peças modulares desenhadas em SketchUp 

                                                           
1 SCHÖN, Donald A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: 

Artmed Editora, 2000. p. 16.  
2 Na modelagem paramétrica, os alunos perceberam que a concatenação lógica dos comandos é apenas uma parte do 

problema, uma vez que a exploração de variações de parâmetros e as combinações entre eles exigem flexibilidade de 
pensamento e tolerância à ambiguidade. As descobertas inesperadas ocorreram, pois vários alunos revelaram que os 
resultados obtidos na modelagem paramétrica não haviam sido previstos a priori. Assim, para gerar diferentes famílias de 
formas e ampliar o repertório de soluções para o mesmo problema, os estudantes tiveram que estar abertos à 
experimentação e ao improviso, enfrentando riscos e incertezas durante o processo. (Florio, 2011, p.64)  
3 https://wikihouse.cc/ 
4 https://www.alastairparvin.com/ 

https://www.alastairparvin.com/
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(por ser grátis e fácil), seriam necessários minimante duas pessoas, uma impressora CNC e chapas 

padrão de compensado para produzir as casas.  

Para Parvin a diferença entre esse tipo de produção em relação à tradicional arquitetura 

vernacular ‒ produzida antes da revolução industrial ‒ é a internet e a imensa capacidade de 

distribuição da ideia e da técnica, resultando em uma significativa redução de tempo do processo. 

Analogicamente, lembrando Richard Sennett, uma possível leitura do artífice contemporâneo? 

 Parvin destaca ainda a transparência do processo ‒ e a possibilidade de que o controle dos 

meios de produção não esteja centralizado em um pequeno grupo, mas pulverizado na sociedade. 

Ainda que o mapa de atuação da Wikihouse já tenha uma amplitude considerável, é preciso ajustar o 

foco ao contexto local no qual ela se estabelece. A democratização da produção anunciada por 

Parvin como o grande projeto para o século XXI necessita, além do acesso à internet, de uma 

população com acesso à educação. 

 Considerando que as wikihouses passem de ficção à realidade, haveria o risco de ocorrer 

uma individualização excessiva na produção do espaço coletivo? Que camadas sociais participariam 

desse processo? Qual seria efetivamente o papel do arquiteto? Pode-se buscar respostas em 

antecedentes como a Levittown (EUA), o metabolismo japonês, as habitações emergenciais pós 

catástrofe, e, pragmaticamente, nas amplas práticas de compra por catálogo nos Estado Unidos 

(representada iconicamente pela IKEA?).  

Vale lembrar que o contexto que envolve a tecnologia digital e a internet ainda parece ser 

suficientemente novo para que se confirmem respostas a muitos questionamentos, de diversas 

naturezas. 

  

 AS MICROESTRUTURAS 

O modelo das wikihouses abre um canal à discussão para a produção de projetos urbanos 

que configuram grandes áreas por meio de pequenas peças. A questão modular ou pixelar5 surge 

como uma das faces possível para projetos urbanos contemporâneos. Parte-se do princípio que 

novas peças devem acomodar-se ‒ colando-se ou parasitando-se ‒ em infraestruturas preexistentes 

‒ ou mesmo induzindo seu surgimento, como uma forma de resiliência urbana. A facilidade que as 

pequenas peças têm para linkarem-se em espaços residuais, ou em topografias acidentadas e 

singulares, possibilita que sejam implantadas em áreas mais bem localizadas e menos segregadas ‒ 

preenchendo espaços centrais no lugar de desbravar zonas periféricas. 

Relacionado às microestruturas e tecnologias, destaca-se o artefato criado pelo escritório 

binacional Brasil-Uruguai – o MAPA6. Ao unir uma tecnologia de pré-fabricação à paisagem, especula 

os significados da relação entre a casa e seu entorno e planta um novo argumento acerca da 

construção tradicional em hábitats também tradicionais. Tomando por base três diretrizes 

                                                           
5 Píxel: Como estratégia operativa, o elemento gráfico se insere na paisagem criando um mapa de bits (...). Os pixels são 

uma estratégia operativa quando dividimos o espaço do projeto em partes iguais para interagir com o entorno, 
incorporando "sensores" que tornam a fluidez dos estímulos externos rganizados como em uma tela de computador. O 
resultado está sempre mudando, nunca é estático. [Como estrategia operativa, el elemento gráfico se inserta em el paisaje 
creando um mapa de bits, (...). Los píxels son uma estrategia operativa cuando dividimos el espacio del proyecto em partes 
iguales com el fin de interactuar com el entorno incorporando sensores que hacen que los estímulos exteriores fluyan de 
manera organizada como em uma pantalla de ordenador . El resultado siempre es variable, nunca estático". (Gausa elt al., 
2002, p.468)]. 
6 MAPA é um coletivo binacional que aborda projetos de arquitetura de múltiplas escalas, tanto no Uruguai, quanto no 

Brasil. A partir de sua dupla posição geográfica, investiga o limite de um formato não convencional de produção que se 
concentra na busca do pertinente e do exploratório. Estabelece sua prática desde a atuação profissional até a acadêmica: 
duas frentes diversas e complementares que moldam sua produção. (Franco et. al., 2016, p.81)  
 http://mapaarq.com/escritorio 
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conceituais (chaves abertas e simultâneas), o MAPA propõe uma certa transgressão ao criar o 

Minimod: (1) da noção de cabana primitiva ao refúgio otimista; a paisagem é vista como uma 

possibilidade que favorece o inesperado; o tipo camponês é questionado frente à crise da ideia 

comum de vida no campo; (2) do tronco à madeira digital;  o Cross Lamineted Timber (CLT) é um 

plano de madeira feito por multicamadas prensadas com dimensões "fora do catálogo arbóreo, o 

que lhe confere status de novo material"; (3) eppur si muove ou, da casa como imóvel à casa como 

móvel; o lugar é o que garante a condição de objeto à arquitetura. 

Com uma atitude semelhante, desde meados da década de noventa o LAB.PROF.LAB7 faz 

experiências com o uso de containers transformáveis unidos a outras estruturas, buscando mesclar 

as fronteiras entre arte, arquitetura, tecnologia e design. O foco de ação é a criação de "sistemas de 

combinação de elementos e artefatos existentes, dentro de uma lógica na qual território artificial, 

objetos e seres humanos possam somar sinergias" (Montaner, 2016,p.105) 

        As microestruturas aparecem seguidamente atreladas ao trabalho de coletivos 

multidisciplinares, que questionam, por meio de sua atuação, as práticas hierárquicas convencionais 

e têm por característica a dissolução do autor dentro da equipe. Caracterizam-se também pela 

"busca de distintas formas de fazer arquitetura, que vão além da práxis tradicional do projeto e da 

construção – ativismo social, arquiteturas temporais, exposições, instalações, ações, cinema 

experimental e documental, webs e blogs" (Montaner, 2016,p.106). 

  

 A APROPRIAÇÃO COMO FUNDAMENTO PROGRAMÁTICO 

Na arquitetura de apropriação espera-se que o artefato construído seja transformado pela 

ação das pessoas. Ele deve permitir que isso ocorra através de sua concepção arquitetônica, que 

precisa deixar “respiros” (espaços vagos, inacabados) que, mais do que ordenar uma atitude, 

induzem a alguma ação. 

Parvin fala que não se pode mais produzir arquitetura para 1% da população; é preciso que a 

população a produza também. Ele se refere ao fazer prático. Tanto James Corner, quanto Stan Allen 

falam em constituir espaços inacabados, indutivos. Allen postula que a forma importa menos por ser 

como é, do que por aquilo que pode produzir. De maneira análoga Giancarlo Mazzanti defende que: 

 

(...) falar de arquitetura não é falar apenas de forma e espaço. É preciso falar daquilo que a 

arquitetura é capaz de produzir, sua capacidade de propiciar comportamentos e 

condicionantes de vida (...). É uma forma de habitar o mundo e construir pensamento. 

 

Diante da necessidade de ferramentas para produzir instalações públicas de maneira rápida 

e econômica, Giancarlo Mazzanti apresenta uma arquitetura de quantidade e eficácia que surge de 

repertórios de sistemas e diagramas sem abrir mão da qualidade. É recuperada a confiança no papel 

da arquitetura para melhorar a sociedade, dando-se um destaque especial à educação como pilar de 

transformação social.  

Mazzanti criou diversos diagramas para escolas e bibliotecas que podem ser rapidamente 

adaptados ao contexto e são construídos com módulos que permitem sua ampliação. Ele acredita 

que o DNA da forma está contido na informação do sistema e que isso permite configurar seu 

crescimento futuro. De forma similar, Alejandro Aravena, ao criar a Casa Incremental,8 defende que 

                                                           
7 Fundado em 1996 em Caracas, Venezuela, por Alejandro Haiek e Eleanna Cadalso. 
8 ABC INCREMENTAL: 1. Localização x Densidade: a densidade deve ser capaz de pagar por áreas mais centrais e, com 
relação a garantia dos acordos sociais, 25 famílias representaria uma boa quantidade; 2. Tornar possível o crescimento ao 
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o ponto de partida do projeto é um tabuleiro: como em um jogo existe uma matriz que representa o 

território já delineado pela mão do arquiteto - sensível aos apelos da população e do contexto local -, 

no qual o desenho organiza e catalisa o desenvolvimento, ao invés de retraí-lo. 

Mazzanti segue uma ordem operacional para conseguir que o valor do edifício seja o mais 

proativo possível; uma arquitetura de inclusão social que contribua para a promoção de novos 

comportamentos, que crie elementos capazes de atrair atividade. Um "recipiente de atividades". 

(Montaner, 2016) 

 

UMA OUTRA MANEIRA DE ENSINAR ARQUITETURA 

De um jeito ou de outro, mas, em certos casos tendo caminhos confluentes, Mazzanti, 

Corner, Parvin,  Aravena e outras pessoas envolvidas no fazer do arquiteto e na constituição das 

cidades, apontam para a necessidade crescente de democratizar a arquitetura e os projetos. 

Também ganha ênfase, no discurso desses arquitetos, a necessidade de repensar o ensino, o 

aprendizado e os objetos da arquitetura e do urbanismo no século XXI.  

      A busca por novos modos de ensino de arquitetura é uma das características da condição 

contemporânea da arquitetura no período da virada do século (Montaner, 2016). Neste período, 

Mazzanti, assim como Aravena, questionou o papel da educação do arquiteto. Para ele, "construir 

uma atitude inovadora e criativa é mais importante do que acumular conhecimento". E, ao 

prosseguir, relembra o que dizia Cedric Price: "o fim último da arquitetura é construir o bem-estar 

social"9. 

O britânico Cedrid Price, é uma referência fundamental e com grande alinhamento neste 

Ateliê de Projeto-Construção proposto pela ELA, por ter desenvolvido métodos para criar recipientes 

capazes de permitir uma contínua transformação das atividades das pessoas, promovendo a 

interação entre os edifícios e as pessoas. Os projetos de Price eram fantasiosos e, ao mesmo tempo, 

austeros e rigorosos; tinham como objetivos a indeterminação e a flexibilidade, a temporalidade e a 

ênfase no serviço; eram desenvolvidos em meio à transformabilidade do cenário teatral, a 

acionabilidade dos mecanismos e circuitos, e a mobilidade dos meios de transporte e 

comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
longo do tempo: construir estratégicamente a “primeira metade” (estrutura, instalações , escadas e coberturas), que exige 
conhecimento técnico e é mais cara; 3.Desenho urbano: construir entre o espaço privado (lote) e o público (rua) um espaço 
coletivo; 4. Deixar a estrutura feita para o estágio final de crescimento; 5.Construir com dimensões para um cenário final de 
pelo menos 72m² - 4 dormitórios de 3mx3ml 
9 Cedric Price seria uma das referências principais de Giancarlo Mazzanti e do LAB.PROF.LAB, sobre os quais se referiu como 

"os herdeiros de Cedric Price na América Latina". (Montaner, 2016, p.104). 
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LEITURA VISUAL DO REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

 

 

 

Síntese da arquitetura pelo olhar de Giancarlo Mazzanti; Elemental de Alejandro Aravena 
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Minimod sendo implantado (MAPA);  Alastair Parvin e a Wikihouse - vernacular  contemporâneo 
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Price e Mazzanti: alinhados pelo olhar de Montaner; Capa do livro O Artífice, de Sennett.  
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 3. OBJETIVO 
 Colocar em prática a reflexão-na-ação que envolve o tema discorrido na justificativa, tendo 

como ferramenta uma metodologia não linear para projetar e construir um Habitáculo. Por 

habitáculo, entende-se um artefato que possa interagir com a escala humana, servindo de espaço 

minimamente para uma pessoa. Através da instalação deste habitáculo (ou da união de habitáculos), 

pretende-se explorar as possibilidades para criar novas micro-dinâmicas na cidade. 

 No ateliê de Projeto e Construção a circulação de pessoas e a sobreposição de ideias  unidas 

à diversidade de técnicas usadas para projetar agem conjuntamente para criar com 

responsabilidade, liberdade e espontaneidade. 

 Os temas discorridos na Justificativa são disparadores do ateliê e trazem como protagonista 

no projeto-construção do habitáculo, não o artefato em si, mas sim o PROCESSO de sua construção. 

Toma-se então como disparador de projeto a frase dita por Alejandro Aravena10, em um contexto no 

qual ele criticava a metodologia de ensino utilizada frequentemente no meio acadêmico: 

  

 DISPARADOR: “O que informa a forma é o processo” 

  

 São condicionantes de projeto os aspectos referentes a condição não-programática do 

artefato, assim como a possibilidade dele adaptar-se à distintos meios e sítios, de ser facilmente 

transportável  e de ter mobilidade quando instalado. Considera-se em termos de complexidade o 

tempo hábil para o projeto-execução e a relação direta deste com o materialidade do habitáculo. 

  

 Sinteticamente tem-se: 

 CONDICIONANTES: 
 ADAPTABILIDADE: qualidade de adaptar-se à terrenos/locais diversos; 
 MOBILIDADE: qualidade de ser móvel quando pronto; 
 TRANSPORTABILIDADE: qualidade de ser transportado em seu processo de manufatura; 
 TEMPO: duração do processo de projeto-construção; 
 MATERIALIDADE: condicionantes da matéria escolhida.  
 

Os materiais possíveis para este experiência, estão elencados a seguir.  
Madeira 
Reutilizada em parte, mas para a estrutura principal necessidade de adquirir madeira de 
qualidade superior. 
Tecido vinílico / lonas 
Recolhimento de restos de Banner, tanto já utilizados quanto sobras de impressão. 
Instalações elétricas/Led 
Possibilidade de investir de forma racional em leds, que ampliam o impacto da obra. 

                                                           
10 Aravena provocativamente declarou, em uma conferência em uma Universidade em Porto Alegre,  não acreditar no 

ensino acadêmico – "academia é a morte cerebral". O desafio da arquitetura seria "sair da especificidade do problema e 
buscar a inespecificidade da pergunta (x=?)". Do seu ponto de vista, não se pode ensinar arquitetura sem reconhecer o 
processo e sem o envolvimento pessoal com os problemas reais do projeto. 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/17.109/6252 
http://www.archdaily.com.br/br/795214/fau-uniritter-promove-palestra-com-o-arquiteto-alejandro-aravena 
Consultado em 02/04/2017 
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Conexões e peças metálicas 
Cordas/Roldanas 
Possibilidade de criar mecanismos de montagem e interação. 
Policarbonato 
Sobras de policarbonato e telhas translúcidas usadas e/ou novas. 

 

 

 4. METODOLOGIA  
 O Ateliê está dividido em dois MÓDULOS entremeados por um momento de ajuste e outro 

de [re]ajuste, em uma lógica diagramática circular na qual o movimento de aprender-fazendo pode 

ocorrer ad infinitum.  

 Os módulos são compostos por EVENTOS nos quais a relação entre teoria-reflexão-prática 

ocorre constantemente, embora estes tenham objetivos específicos: o primeiro, com uma 

abordagem reflexiva, especulativa e criativa, vai culminar na construção de protótipos para os 

habitáculos. No segundo, o artífice é o protagonista nos eventos cujo objetivo final é a construção e 

instalação do habitáculo no sítio. O local da instalação nasce das demandas reais que surgirem no 

decorrer do processo em uma lógica na qual o propósito coletivo irá determinar os contornos do 

artefato. 

 Entre os dois MÓDULOS estão previstas ações chamadas de ESCAPES que consistem em 

manter viva a reflexão acerca do fazer por meio de atividades que podem ser feitas à distância em 

um caderno de processo,  no qual serão registrados métodos e conteúdos que buscam auxiliar na 

aprendizagem 

 A metodologia circular entende que pode haver ATRAVESSAMENTOS entre os encontros, de 

modo que a ação proposta pode se deslocar pelas diagonais do círculo indo parar em outra fatia, que 

contém outra proposta. Por exemplo, a fatia do diagrama pode indicar uma atividade de colagem, 

mas a ação em ateliê levar à construção de um objeto. Igualmente, DESLOCAMENTOS na própria 

linha da circunferência podem ocorrer, tanto no sentido horário, quanto anti-horário. O diagrama a 

seguir ilustra a metodologia. 

 

 

 

 

 

 

A figura ilustra a desejada CONSTANTE relação entre teoria, reflexão e prática. 
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O diagrama ilustra a metodologia aplicada a este ateliê e sua relação cronológica 

 

Módulo 1 PRÉ-CONSTRUÇÃO DE HABITÁCULO - PROTOTIPAÇÃO 

Inicia com uma reflexão [aberta ao público] que vai buscar respostas para ques�onamentos 
que envolvem o fazer do arquiteto urbanista na cidade contemporânea e a possível 
democratização da arquitetura. Tem como espinha dorsal a ideia de desenvolver conteúdos 
através de prá�cas que envolvem o corpo, buscando no processo de projeto uma 
aproximação com uma série de dinâmicas cria�vas, com conteúdos teórico-prá�cos que 
envolvem o estudo da colagem, gramá�ca da forma e parametrização. Os registros desta 
etapa realizam um canal de diálogo sobre os aspectos formais e visuais do projeto.  

EVENTO 01: ARQUITETURA XXI  
15/07 - segunda-feira / noite 
Explanação e mesa com: Bruno Mello (CP LAB UFRGS) , Germana Konraht (PROPUR UFRGS) e 
Sérgio Marques (PROPAR UFRGS). Mediação Luciana Fonseca 
Local: UFO PLAZA - Salão Andrômeda (Av. Alberto Bins, 514) 
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O diagrama ilustra os eventos e os módulos. 
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R E F E R Ê N C I A S  

Taliesin: 

https://taliesin.edu/masters-of-architecture/student-life/shelter-experience/ 

 
Grupo Talca: 
http://www.grupotalca.cl/taller/index.php/es/  

 
http://www.grupotalca.cl/taller/index.php/es/obras-es/item/10-caseton-mirador-pinohuacho-chile-
2006 

 

Al Borde: 
 http://www.albordearq.com/taller-al-borde-uti-001 

 
 http://www.albordearq.com/taller-al-borde-uti-004 

 
Critical Concrete: 
https://criticalconcrete.com/ 

 
https://www.archdaily.com.br/br/755664/the-hedonist-nuno-pimenta-plus-frederico-martins 

 

Rural Studio: 
http://www.ruralstudio.org/ 

 
EME3: 
http://www.eme3.org/2015/eme3_2015/escuela-de-calor/?lang=es 
eme3 surge en 1999 como respuesta a la necesidad de encontrar un espacio para arquitectos, urbanistas y artistas de 
diferentes disciplinas, en el que poder encontrarse y presentar proyectos innovadores, poco convencionales y que escapan 
de las tendencias comunes en la construcción y/o planificación urbana. es el concepto volumétrico, la unidad de medida en 
metros cúbicos, la que le dio nombre. 
 
si bien los parámetros sociales y contexto han cambiado ostensiblemente desde entonces, eme3 sigue funcionando como 
oportunidad y plataforma para la expresión y el intercambio de ideas. 
 
eme3 se ha perfilado como un forum facilitador de discusión, interacción y como lanzadera de un tipo de propuestas que 
apreciadas retrospectivamente pueden catalogarse como arquitectura de vanguardia. 
 
eme3 reúne, desde la arquitectura, conjugando el diseño y el arte, a los nuevos productores de arquitecturas emergentes 
en unos espacios de experimentación, exposición y debate. eme3 genera proyectos que se materializan en diferentes 
formatos (instalaciones, proyectos urbanos, talleres, conferencias, debates y proyecciones audiovisuales) y localizaciones, a 
través de su programación continua eme3_on, y su cita anual de referencia, eme3_festival. 
 
todo el material generando durante y para eme3 queda registrado y está disponible a través de la web y el catálogo de cada 
edición. 
 

Spatial Agency: 
http://www.spatialagency.net/ 

 

 

https://taliesin.edu/masters-of-architecture/student-life/shelter-experience/
http://www.grupotalca.cl/taller/index.php/es/
http://www.grupotalca.cl/taller/index.php/es/obras-es/item/10-caseton-mirador-pinohuacho-chile-2006
http://www.grupotalca.cl/taller/index.php/es/obras-es/item/10-caseton-mirador-pinohuacho-chile-2006
http://www.albordearq.com/taller-al-borde-uti-001
http://www.albordearq.com/taller-al-borde-uti-004
https://criticalconcrete.com/
https://www.archdaily.com.br/br/755664/the-hedonist-nuno-pimenta-plus-frederico-martins
http://www.ruralstudio.org/
http://www.eme3.org/2015/eme3_2015/escuela-de-calor/?lang=es
http://www.spatialagency.net/
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THE SHELTER EXPERI EN CE  

LEARN BY DOING. The Shelter Construction Program is a unique experiential 

learning opportunity for students to design, build,  and l ive in a structure they have 

created. 

https://taliesin.edu/masters-of-architecture/student-life/shelter-experience/ 

  
 

 

 

SKY BOX  I  Chelsa Clark  I  2012 

https://taliesin.edu/masters-of-architecture/student-life/shelter-experience/
http://www.grupotalca.cl/taller
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Una intervención urbana realizada en el Festival de las Artes de Valparaíso 2015. Un montaje de 150 

toneladas de rocas, emplazadas sobre la losa de estacionamientos de la Plaza Cívica de Valparaíso. 

Ésta, junto a 1,5 kilómetros de cuerdas de colores, generando variados juegos para niños de todas las 

edades. Este trabajo recoge y rescata el oficio del cantero, y de los pescadores. Se pone en valor la 

memoria de la ciudad mostrando que alguna vez la orilla del mar estuvo sobre la plaza (línea 

amarilla). La obra, pretende ser un desfase histórico y temporal en el imaginario de la ciudad. 

http://www.grupotalca.cl/taller/index.php/es/obras-es/item/15-roquerio-litoral-imaginario-
valparaiso-chile-2015 

 

  
 

 

ROQUERÍO, LITORAL IMAGINADO  I Valparaíso, Chile I  2015 

http://www.grupotalca.cl/taller
http://www.grupotalca.cl/taller
http://www.grupotalca.cl/taller/index.php/es/obras-es/item/15-roquerio-litoral-imaginario-valparaiso-chile-2015
http://www.grupotalca.cl/taller/index.php/es/obras-es/item/15-roquerio-litoral-imaginario-valparaiso-chile-2015
http://www.grupotalca.cl/taller
http://www.grupotalca.cl/taller
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 Taller Al borde, UTI 004, 2017 

Profesores: Al Borde + Estefanía Jácome & Martín Real 

Institución: Universidad Tecnológica Indoamérica 

Estudiantes: Klever Acosta, Eduardo Aldás, Andrés Altamirano, Gabriela Andrade, Jonathan Barrera, 

Esteban Camacho, Fernando Cano, Frank Espinosa, Miguel González, Dennis Guerrero, Cindy 

Heredia, Alex Herrera, Liliana Jácome, Fernanda Llerena, William Llundo, Stanlin Manobanda, Alex 

Núñez, Gabriel Palacios, Jefferson Pilco, Cristian Pinta, Saskia Pazmiño, Alex Pérez, Andrés 

Ponce, Oscar Sanchez, Adrián Sandoval, Josué Tubón, Josué Valarezo, María José Vallejo 

Fotografía: José de la Torre  

http://www.albordearq.com/taller-al-borde-uti-004 

 

  
  

 

  
Taller AlBorde  I  Ambato, Equador I  2017

http://www.grupotalca.cl/taller
http://www.grupotalca.cl/taller
http://www.albordearq.com/taller-al-borde-uti-004
http://www.albordearq.com/
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  Estúdio Cruz Arquitetos 

Oficina sobre a construção do espaço em que vivemos e a ressignificação do nosso 

cotidiano. #designforall #urbanismosocial#esteio c/ Lidiane Oliveira, Patricia Tomiatti, Isabella Madureira, 

Carolina Corcione, Carolina Vaz, Gabrielle Piassum, Helena Cirne, Jessica Kichler, Joao Bernardi, Joyce Osorio, Antonio, Julia 

Mussi, Joana, Luciana Fonseca, Manu, Priscila Ottmann, Marina Calcara, Eliana Montezano, Kelwinn Fraga, Juliana 

Engelman, Carol Bins Ely, Duda Arioli, Iara Pacheco, Arquimedes, Camila Thiesen, Patrícia Bacchieri, Marta, Marcia, Bárbara 

Rubim, Rafael Fernandez, Bahia, Ingrid Sant'anna, Katia e todos que fizeram parte desse projeto #oficinaabertaesteio 

  
  

  

Estúdio Cruz Arquitetos  I  Esteio, RS I  2017  

https://www.instagram.com/explore/tags/designforall/
https://www.instagram.com/explore/tags/urbanismosocial/
https://www.instagram.com/explore/tags/urbanismosocial/
https://www.instagram.com/explore/tags/oficinaabertaesteio/
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