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Abstract
This article reports the experience of applying
raw earth construction techniques, conducted
with postgraduate students in Architecture and
Urbanism at the Federal University of Pelotas
(RS, Brazil). It is, therefore, an experience that
combines education and research. Students
enrolled in the Design with Traditional
Techniques discipline in the first semester of
2019 had the practical experience of using the
traditional wattle-and-daub (quincha) technique
in the construction of a piece of street furniture.
The objective of the optional course offered in the
Postgraduate Course in Architecture and
Urbanism is to develop an architectural project
attentive to the application of traditional low
technology construction techniques. It is
intended, therefore, to present an alternative to
the usual design procedures that are less
environmentally impactful and environmentally
friendly to local natural and climatic conditions.
Keywords: Architectural education, selfconstruction, traditional building techniques, raw
earth, mutirão.
Introduction
“Through the ages men have sought, in the
building of shelter, to fulfil two basic human
needs: protection from the elements and
provision of an atmosphere favourable to
spiritual endeavour. House design has reflected,
throughout its history, the different solutions
advanced by each period to the continuing
problem of securing a small controlled
environment within large scale natural settings,
too often beset by adverse forces of cold, heat,
wind, water and sun.” [8].
The environmental conditions of the site, for
which an architectural project is designed,
influence design by conditioning the choices in
the typological, morphological, and technological
fields regarding the choice of materials and
construction techniques. The pursuit of
environmental comfort has always led to design
choices that can take advantage of natural
resources. Historically, people around the world
have always sought to achieve the maximum
environmental performance of buildings with
local resources, maximizing climate benefit
through spatial organization and the choice of the
most efficient building materials.
Offered in the Postgraduate Course in
Architecture and Urbanism (mestrado) at the
Federal University of Pelotas (RS, Brazil) in the
first semester of 2019, the optional course Design
with Traditional Techniques was organized with
the study of traditional techniques of
construction adapted to local climatic conditions.
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Specifically, the first edition of the course dealt
with design and construction techniques with
raw earth, where the main objective was to talk
about the environmental issues in architectural
design decisions by reinterpreting traditional
building techniques, to obtain an architecture
that combines modern features with the spirit of
the place. The theoretical-practical discipline was
developed with lectures, a visit to a building
made with earth (cob) in the rural area of the city
of Pelotas, and a building practical workshop.
This practical activity started after these previous
activities and will continue in the second semester
of 2019.
The course content approach is focused on
architectural design practice.
Loos, in “Ins Leere gesprochen” said: “Don't be
afraid of being considered not modern.
Modifications to the traditional way of building
are allowed only if they represent an
improvement, otherwise stick to tradition”. At
the center of the question is the idea of a
“conscious building” that is based on some
fundamental elements: pragmatic needs, cultural
heritage, location, climate characteristics and
available material resources. In the analysis of
the factors that constitute the design problems
there are those directly related to the prevailing
conditions that may possibly influence design
options. These conditions may represent
opportunities for project development as well as
constraints, which will limit some options
according to project purposes [6]. Often, an
architecture with natural materials is considered
a low-resource architecture, reflecting a specific
status, that of a poor, marginal person. Even so, it
is important to rescue this kind of architecture,
which wisely takes advantage of the surrounding
environment, the climate characteristics and the
material resources offered by the environment
elaborated within a cultural tradition.
The second stage of the course, in the form of a
workshop, open to the participation of other
University students, was developed with the
construction of a prototype of urban furniture in
the inner courtyard of the Faculty of Architecture
and Urbanism. Another objective of the workshop
was to challenge students to engage in practical
activity by mobilizing the skills and knowledge
acquired during their undergraduate years.
Conducting practical building workshops is a
common practice at many architectural colleges
in the world. In Brazil, initiatives of this nature
are common in undergraduate courses, especially
when they are linked to university extension
activities. However, they are unusual as activities
in postgraduate courses.
The experience reported here is inspired by
initiatives promoted in Italy by the association
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Ak0 (Architettura a kilometro zero), of which one
of the authors is a member. The building
techniques handled at AK0-School focus mainly
on natural materials, raw earth, bamboo, and
arundo donax. At the introductory level,
participants in construction workshops can
experiment with the resources studied in a
practical, full-scale activity. Depending on the
level of training, the exercises range from small
experimental applications in basic courses to real
buildings for social purposes, sometimes even in
remote communities. The manual building
process enhances communication between
designers, builders and users of architectural
work. The borders between the three categories
blur and a spontaneous but intense knowledge
flow starts having the building site as an
exchange hub. [4]. The association's workshops
alternate theory with practical classes. In handson sessions, expert tutors work alongside
teachers and help customize training based on
the needs of the participants.
Traditional raw earth architecture is widespread
throughout the world [1], including the state of
Rio Grande do Sul in southern Brazil, but it was
gradually replaced by different materials (bricks,
reinforced concrete) that seemed to have better
properties and that reflected a different social
status. Therefore, raw earth as a building
material went across a period of almost total
abandonment. The consequence was a gradual
loss of knowledge about construction techniques,
and the absence of maintenance operations on
the remaining traditional buildings led to the
deterioration of many buildings, realized with
this technique. Using earth as a building material
has the advantages of regulating the internal
humidity of environments by rapidly absorbing
and releasing water vapor. This feature gives the
material the property of functioning as a
regulator of the internal climate of buildings. In
addition, earth walls, because of their thickness,
store heat thanks to thermal inertia. This feature
makes the raw earth wall suitable in climatic
zones where there is a wide temperature
variation, helping to balance the internal climate
of buildings. Therefore, it also saves energy and
consequently reduces environmental
contamination. Above all, it is an economical
material that does not generate environmental
contamination in its obtaining, transportation
and processing, because it is usually obtained
near the place of its application [6]. This attribute
of land constructions is particularly interesting
for the climatic conditions of the southern region
of Brazil, which presents great variation of
temperature and air humidity throughout the
year, with marked seasons (spring, summer,
autumn and winter).

Methodology
The teaching and learning experience reported
here began with a set of lectures, followed by
visits to local works built with the traditional
techniques and materials studied, and with the
completion of a street furniture construction
workshop.

Fig. 1 - Museu do Doce UFPEL. Casa 8, Praça
Coronel Pedro Osório (Pelotas, RS).
Source: https://wp.ufpel.edu.br/museudodoce.

In the initial classes, the contents related to
various traditional construction techniques were
approached, with emphasis on vernacular earth
architectures. This theoretical-historical content
is not exactly a novelty in architecture courses.
The treatment of this theme is mandatory in the
formation of Brazilian architects and urban
planners according to the national curriculum
guidelines. However, in the discipline Design with
Traditional Techniques, we sought to discuss
these contents in the field of possibilities of
performance of the architect. The point here was
to see how these traditional techniques can be
appropriated in the contemporary production of
architecture. In order to complement this
theoretical part, we visited some architectures
built in the city of Pelotas with the techniques
and materials studied. In the central area of the
city there are 19th-century buildings around
Praça Coronel Pedro Osório. These buildings have
been protected and are well preserved, in which
are installed the Municipal Secretariat of Culture SeCult (house 2), and the Doce Museum (house
8), linked to the Federal University of Pelotas
(fig01). These two buildings were constructed of
fired brick laid with mud and straw mortar and
internal partitions consist of a wood of palm
twigs (jerivá, native species of Rio Grande do Sul)
covered with mud and straw mortar and finishing
of lime. In the countryside, in the district of
Monte Bonito, there is a construction completed
in 2015 that was accomplished using the cob
technique. This work was erected in a mutirão
session by architect Juliano Coimbra to serve as
his dwelling (fig02).

Fig.2 - residence in the countryside built with cob.
Design and construction Architect Juliano
Coimbra. Visit made in April 2019. Source: from
the author.

The third stage of the course consisted of the
workshop on the construction of urban furniture
in the courtyard of the Faculty of Architecture
and Urbanism. The proposed object is a volume
of 3.24m² of floor plan area, with a shading cover
over a large bench on which it is possible to sit or
lie, on one side, and with a free passageway on
the other side (fig03, fig04).

was donated by the farm of the municipality. As
for vegetable fibre, we chose rice husk, as this is a
very common resource in the Pelotas region. The
clay soil was taken at a construction site, even in
the city. The material was tested with various
compositions of the soil with sand and rice husk
to obtain the consistency suitable for application
to the wood structure.
The initial work of cutting and assembling the
wood panels was carried out at the Faculty of
Architecture and Urbanism. Subsequently, the
bamboo sticks were braided into the wood panels
and then assembled on site (fig05).
In the project, the panels are 2.5m high and
0.80m wide. Shading roof panels, which will not
be covered with raw earth, have dimensions of
1.8m x 0.8.

Fig. 3 -furniture plan. Source: From the author.

Fig. 5 - cutting and cleaning bamboo canes.
Source: From the author.

Fig. 4 - section AA’. Source: From the author.

The panels that close the volume can be used to
display works or posters. The University
courtyard is an important meeting place for
architecture and arts students. It is also the site of
countless artistic and architectural experiments.
There are many pieces of furniture self-built and
built of recycled materials, and sculptures of
various materials that adorn the space.
The proposal of this kind of workshop, in such a
visible place for students and teachers, is intended
to involve many people, not only during the
workshop, but also later in the use of the structure.
Involving many people means making them aware
of the enormous potential of manual and group
work and of the materials used, recovered within a
few kilometres of the project site.
The workshop took place during the course days,
for three hours of work a week, concentrated on
one day for one month. There were few human
resources. As an optional course, we had only few
students, but who were strongly committed to
the practical task.
The construction technique of wattle-and-daub
(quincha) was chosen based on the flexibility
required, the materials available and the ease and
speed of execution, where bamboo sticks are
intertwined in the wooden structure that will
later be covered with earth.
In Brazil, wattle-and-daub (quincha) is called
“pau a pique” or “taipa de mão” [1]. This
technique is very common in Central and South
America, especially in Peru, Argentina, Brazil,
Chile, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela. In
Peru, it was used as an anti-seismic technique
accomplishment of the upper levels of clay
houses in extra-urban realities [2].
For the discipline experiment, wood was
purchased from local businesses. The bamboo
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Results: the experience
In this first part of the workshop, the panels were
built, the bamboo was woven, and the structure
was assembled (fig06-fig10). During the
construction phase, students were able to test
their ability to meet the challenges by changing
small details on the spot to allow the structure to
function as well as possible. Because these
materials are unconventional, some errors may
occur, thus it is important to keep design flexible
to address these difficulties as well [5].

Fig. 6 - quincha panel construction. Source: From
the author.

The biggest problem was time management.
Having just one day a week did not help to finish
off the raw land. Several tests have been done on
the earth to understand the most suitable
mixtures, the resistance, the clay percentage
(sedimentation test, cigar test) and the available
soil on site was not satisfactory because it is not
very clayey.
We therefore decided to redo the tests on a type
of land a little bit far from the University. This
difficulty delayed work. Moreover, working only
one day a week could not create this essential
involvement in the success of the job. The
students were greatly involved, but we could not
get other people involved. When the semester
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ended with the assembly of the structure, we
decided to organize a workshop exclusively for
the raw earth on the following semester. In this
case, the idea is to work hard for a few days, so
that students can link to the volume, channelling
more energy into its completion.

learned, and, on the other hand, the exchange of
skills and the diffusion of a building technique
that can be easily used to make small
architectures. Secondly, the idea is to make
students more autonomous: engaging them in
this second phase as tutors increases their sense
of responsibility, the pleasure of working
together, and helps their sense of ownership of
architecture.

Fig. 7 - quincha panel construction. Source: From
the author.

Fig. 8 - preparation of the earth mixture. Source:
From the author.
Fig.10 - the furniture in the Faculty of
Architecture. Source: From the author.
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Conclusions
This experience proved to be interesting from
many points of view. It is important to give new
ideas in the use of unconventional materials, even
if they are often more laborious than
industrialized materials. Therefore, it is essential
to dedicate totally to the mutirão session:
thinking, planning, changing our own mind in the
face of difficulties, being more flexible towards
creation. Motivation is key in a natural material
building laboratory: it is necessary to involve
students also in the organizational phase to make
them feel an active part of the experimentation. It
is helpful to identify each person's inclinations to
use the skills and enrich them. The success of a
mutirão, from what emerged from this little
experience, lies in good organization and time
availability.
In view of the upcoming workshop, some things
will be different: first, the students who
participated in the first part of the workshop will
be a good guide for the following, ensuring, on
the one hand, the absorption of the knowledge
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O ASPECTO PRÁTICO DO ENSINO E DA PESQUISA
UM LABORATÓRIO COM MATERIAIS NATURAIS
Resumo
Este artigo relata a experiência de aplicação de
técnicas de construção com terra, realizada com
estudantes de pós-graduação em arquitetura e
urbanismo na Universidade Federal de Pelotas (RS,
Brasil). Trata-se, portanto, de uma experiência que
combina educação e pesquisa. Os estudantes
matriculados na disciplina Projeto com Técnicas
Tradicionais, no primeiro semestre de 2019, tiveram a
experiência prática de utilização da técnica tradicional
da quincha na construção de uma peça de mobiliário
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urbano. O objetivo da disciplina optativa oferecida no
Curso de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
(mestrado), é desenvolver o projeto de arquitetura
atento à aplicação de técnicas tradicionais de
construção de baixa tecnologia. Pretende-se, assim, de
projetar, que sejam menos impactantes no ambiente e
ecologicamente adequadas às condições locais naturais
e climáticas.
Palavras-Chave: Ensino de arquitetura,
autoconstrução, técnicas construtivas tradicionais,
terra crua, mutirão.
Introdução
“Através dos tempos, os homens procuraram, na
construção de abrigos, satisfazer duas necessidades
humanas básicas: proteção contra os elementos e
provisão de uma atmosfera favorável ao
empreendimento espiritual. O design da casa refletiu,
ao longo de sua história, as diferentes soluções
avançadas por cada período para o problema contínuo
de garantir um ambiente pequeno e controlado em
ambientes naturais de larga escala, frequentemente
afetados por forças adversas de frio, calor, vento, água
e sol” [8].
Às condições ambientais do local para o qual se
elabora um projeto de arquitetura influenciam o
design condicionando as escolhas no campo tipológico,
morfológico, e tecnológico no que se refere à escolha
dos materiais e técnicas de construção. A busca pelo
conforto ambiental sempre levou a escolhas de projeto
que podem tirar proveito dos recursos naturais.
Historicamente, em todo o mundo, os povos sempre
buscaram obter o máximo desempenho ambiental das
construções com os recursos locais, maximizando o
benefício climático por meio da organização espacial e
da escolha dos materiais de construção mais eficientes.
A disciplina optativa Projeto com Técnicas
Tradicionais, oferecida no Curso de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo (mestrado) da Universidade
Federal de Pelotas (RS, Brasil), no primeiro semestre de
2019, foi organizada tendo como conteúdo de estudo
às técnicas tradicionais de construção adaptadas às
condições climáticas locais. Especificamente, a
primeira edição do curso tratou do projeto e das
técnicas de construção com terra, tendo como principal
objetivo discutir as questões ambientais nas decisões de
projeto de arquitetura reinterpretando as técnicas
tradicionais de construção, de modo a conceber uma
arquitetura que combina características modernas
com o espírito do lugar. A disciplina de caráter teóricoprático se desenvolveu com aulas teóricas expositivas,
visita a uma construção realizada com terra na zona
rural da cidade de Pelotas e com a realização de um
workshop de construção. Esta atividade de caráter
prático iniciou após as atividades anteriores, se
estendeu até o final do período letivo e terá
continuidade no segundo semestre de 2019. A
abordagem do conteúdo do curso é focada na prática
de design de arquitetura. Loos, em "Ins Leere
gesprochen", disse: "Não tenha medo de ser
considerado não moderno. As mudanças na manera
tradiciolnal de construir são permitidos apenas se
representarem melhorias, caso contrário, atenha-se à
tradição.” No centro da questão está a idéia de um
"edifício consciente", baseado em alguns elementos
fundamentais: as necessidades pragmáticas, a herança
cultural, a localização, as características climáticas e
os recursos materiais disponíveis. Na a nálise dos
fatores que constituem os problemas projetuais
existem aqueles diretamente relacionados às condições
prevalecentes que possivelmente podem influenciar as
opções de design. Essas condições podem representar
oportunidades para o desenvolvimento do projeto, bem
como restrições, o que limitará algumas opções de
acordo com os propósitos do projeto [6]. Muitas vezes,
uma arquitetura com materiais naturais é considerada
uma arquitetura de poucos recursos, refletindo um
status específico, o de uma pessoa pobre, marginal.
Mesmo assim, é importante resgatar esse tipo de
arquitetura, que sabiamente aproveita o ambiente
circundante, as características do clima e os recursos
materiais oferecidos pelo meio elaborados dentro de
uma tradição cultural.

A segunda etapa da disciplina, em forma de workshop
aberto à participação de outros alunos da
Universidade, se desenvolveu com a construção de um
protótipo de mobiliário urbano no pátio interno da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Outro objetivo
do workshop, foi desafiar os alunos a se envolverem em
uma atividade prática de construção, mobilizando as
habilidades e o conhecimento adquirido durante os
anos de formação na graduação. A realização de
oficinas práticas de construção é uma prática comum
nas faculdades de arquitetura do mundo. No Brasil,
iniciativas desta natureza são usuais nos cursos de
graduação, sobretudo quando estão vinculadas com
atividades de extensão universitária. No entanto, são
pouco usuais como atividades nos cursos de pósgraduação.
A experiência aqui relatada está inspirada nas
iniciativas promovidas na Itália pela associação Ak0
(Architettura a kilometro zero), da qual um dos
autores é membro. As técnicas de construção tratadas
na AK0-School concentram-se principalmente em
materiais naturais, como a terra crua, o bambu e
arundo donax. No nível introdutório, os participantes
dos workshops de construção têm a possibilidade de
experimentar os recursos estudados teoricamente
numa atividade prática em escala real. Dependendo do
nível de treinamento, os exercícios variam de pequenas
aplicações experimentais em cursos básicos a edifícios
reais para fins sociais, às vezes até em comunidades
remotas. O processo manual de construção em
conjunto aprimora a comunicação entre projetistas,
construtores e usuários do trabalho arquitetônico. As
fronteiras entre as três categorias são borradas e um
fluxo espontâneo, mas intenso, de conhecimento
começa a ter o canteiro de obras como um centro de
intercâmbio [4]. As oficinas da associação alternam
aulas teóricas com aulas práticas. Nas sessões práticas,
tutores especializados trabalham ao lado dos
principais professores e ajudam a personalizar o
treinamento com base nas necessidades dos
participantes.
A arquitetura tradicional de terra crua é difundida em
todo o mundo [1], inclusive no estado do Rio Grande do
Sul, no sul do Brasil, mas foi gradualmente substituída
por diferentes materiais (tijolos, concreto armado) que
pareciam ter melhores propriedades e que refletiam
um status social diferente. Portanto, a terra crua como
material de construção passou por um período de
abandono quase total. A consequência foi a perda
gradual do conhecimento sobre as técnicas de
construção, e a ausência de operações de manutenção
nas construções tradicionais remanescentes levando à
deterioração de um grande número de edifícios
construídos com esta técnica.
O uso da terra como material de construção apresenta
as vantagens de regular a umidade interna dos
ambientes absorvendo e liberando rapidamente o
vapor de água. Esta característica confere ao material
a propriedade de funcionar como regulador do clima
interno dos edifícios. Além disso, as paredes de terra
devido a sua espessura armazenam calor graças à
inércia térmica. Esta característica faz com que a
parede de terra crua seja adequada em zonas
climáticas onde há uma grande variação de
temperatura, ajudando a equilibrar o clima interno dos
edifícios. Por isso, também economiza energia e,
consequentemente, reduz a contaminação ambiental.
Sobretudo, é um material econômico que não gera
contaminação ambiental na sua obtenção, transporte e
processamento, por que geralmente é obtido próximo
ao local de sua aplicação [7]. Este atributo das
construções em terra é particularmente interessante
para às condições climáticas da região sul do Brasil
que apresenta grande variação de temperatura e de
umidade do ar ao longo do ano, com estações
(primavera, verão, outono e inverno) bem marcadas.
Metodologia
A experiência de ensino e aprendizagem que aqui se
relata teve início com um conjunto de aulas
expositivas, seguida de visitas a obras locais
construídas com as técnicas e materiais tradicionais
estudados, e com a realização do workshop de
construção de um mobiliário urbano.

Nas aulas iniciais foram abordados os conteúdos
relativos as diversas técnicas construtivas tradicionais,
com ênfase nas arquiteturas vernaculares de terra.
Este conteúdo teórico-histórico não se constitui,
propriamente, em uma novidade nos cursos de
arquitetura. O tratamento deste tema é de caráter
obrigatório na formação dos arquitetos e urbanistas
brasileiros de acordo com as diretrizes curriculares
nacionais. No entanto, na disciplina Projeto com
Técnicas Tradicionais, buscou-se discutir estes
conteúdos no campo das possibilidades de atuação do
arquiteto. O que interessava aqui era verificar como
estas técnicas consideradas tradicionais podem ser
apropriadas na produção contemporânea da
arquitetura.
Complementando esta etapa de caráter teórico seguiuse a visita a obras construídas no município de Pelotas
com as técnicas e materiais estudados. Na zona central
da cidade existem construções do século XIX no entorno
da Praça Coronel Pedro Osório. Estas edificações foram
patrimonializadas e estão bem conservadas, nas quais
estão instaladas a Secretaria Municipal de Cultura –
SeCult (casa 2), e o Museu do Doce (casa 8), vinculado
a Universidade Federal de Pelotas (fig01). Estes dois
edifícios foram construídos com tijolos cozidos
assentados com argamassa de barro e palha e tabiques
divisórios internos constituídos por um entramado de
sarrafos de madeira com ramos de palmeira (jerivá,
espécie nativa do Rio Grande do Sul) recoberto com
argamassa de barro e palha e acabamento superficial
de leite de cal. Na zona rural, no distrito de Monte
Bonito, existe uma construção concluída em 2015 e que
foi executada com a técnica do cob. Esta obra foi
erguida em regime de mutirão pelo arquiteto Juliano
Coimbra para servir como sua moradia (fig02).
A terceira etapa da disciplina consistiu na realização
do workshop de construção de um mobiliário urbano
no pátio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. O
objeto proposto é um volume de 3,24m² de área em
planta baixa, com uma cobertura sombreada sobre em
um grande banco no qual é possível sentar ou deitar,
de um lado, e do outro lado de uma de passagem livre
(fig03, fig04). Os painéis que fecham o volume podem
ser usados para exibir obras ou pôsteres.
O pátio da Faculdade é um importante ponto de
encontro dos estudantes de arquitetura e de artes. É
também o local de inúmeras experiências artísticas e
arquitetônicas. Ali existem muitas peças de mobiliário
construídas com materiais de autoconstrução e
reciclados, além de esculturas de vários materiais que
adornam o espaço.
A proposta de uma oficina desse tipo em um local tão
visível para estudantes e professores, pretende envolver
o maior número possível de pessoas, não apenas
durante a oficina, mas também mais tarde no uso da
estrutura. Envolver muitas pessoas significa
conscientizá-las do enorme potencial do trabalho
manual e em grupo e dos materiais utilizados,
recuperados a poucos quilômetros do local do projeto.
O workshop ocorreu durante os dias do curso, com três
horas de trabalho por semana, concentradas em um
dia, durante um mês. Havia poucos recursos humanos,
pois sendo a disciplina um curso optativo, teve poucos
alunos matriculados, mas fortemente empenhados e
comprometidos com a tarefa prática.
A técnica de construção da quincha foi escolhida com
base na flexibilidade necessária, nos materiais
disponíveis e na facilidade e velocidade de execução,
onde as varas de bambu são entrelaçadas na estrutura
de madeira e, posteriormente, recobertas com terra.
No Brasil a quincha é denominada de “pau a pique” ou
“taipa de mão” [1]. Esta técnica é muito comum na
América Central e do Sul, sobretudo no Peru,
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru, e
Venezuela. No Peru esta técnica foi usada em
construções antissísmicas na realização dos níveis
superiores de casas de terra batida em realidades
extra-urbanas [2].
Para o experimento da disciplina foi adquirida madeira
serrada no comércio local. O bambu foi doado pela
granja florestal do município. Quanto à fibra vegetal,
escolhemos a casca de arroz por tratar-se de um
recurso muito comum na região de Pelotas. O solo
argiloso foi pegado numa obra mesmo na cidade. O
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material foi testado e ensaiadas diversas composições
da terra com a areia e a casca de arroz para obter a
consistência adequada a aplicação na estrutura de
madeira.
Os trabalhos iniciais de corte e montagem dos painéis
de madeira foram realizados na maquetaria da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Posteriormente, as varas de bambu foram trançadas
nos painéis de madeira e depois montados no local
(fig05). No projeto, os painéis têm 2,5m de altura e
0,80m de largura. Os painéis de cobertura de
sombreamento, que não serão cobertos com terra crua,
têm dimensões de 1,8 m x 0,8.
Resultados obtidos com esta experiência
Na primeira parte do workshop foram construídos os
painéis, o bambu foi trançado nos painéis e a estrutura
foi montada (fig06-fig10). Durante a fase de
construção, os alunos puderam testar sua capacidade
de enfrentar os desafios, alterando pequenos detalhes
no local para permitir que a estrutura funcionasse da
melhor forma possível. Como esses materiais não são
convencionais, podem ocorrer alguns erros: é
importante manter o projeto flexível também para
enfrentar essas dificuldades [5].
O maior problema dizia respeito à administração do
tempo. Ter apenas um dia por semana não ajudou a
terminar a parte da terra crua. Vários testes foram
feitos na terra, para entender as misturas mais
adequadas, a resistência da terra, a porcentagem de
argila (teste de sedimentação, teste de balaço, teste de
charuto) e a terra disponível no local não se mostrou
satisfatória porque não é muito argilosa.
Decidimos, assim, refazer os testes em um tipo de
terreno menos próximo. Essa dificuldade atrasou o
trabalho. Além disso, trabalhar apenas um dia por
semana não poderia criar esse envolvimento essencial
no sucesso do trabalho. Os alunos do mestrado estavam
muito envolvidos, mas não conseguimos envolver
outras pessoas. Quando o semestre terminou com a
montagem da estrutura, decidimos organizar uma
oficina exclusivamente para a terra, neste próximo
semestre. Nesse caso, a ideia é trabalhar alguns dias
intensamente, para que os alunos tenham a
oportunidade de criar um vínculo com o volume,
canalizando mais energia para sua realização.
Conclusões
Essa experiência provou ser interessante sob vários
pontos de vista. È importante dar novas idéias no uso
de materiais não convencionais, mesmo que sejam
frequentemente mais trabalhosos que os materiais
industrializados. Portanto, é essencial dedicar-se
totalmente à sessão de mutirão: pensar, planejar,
mudar de idéia diante das dificuldades, enfim, ter uma
atitude mais flexível em relação à criação. A motivação
é fundamental em um laboratório de construção com
materiais naturais: é necessário envolver os alunos
também na fase organizacional, para fazê-los sentir-se
parte ativa da experimentação. é útil identificar as
inclinações pessoais de cada pessoa para usar as
habilidades, por um lado, e enriquecê-las, por outro. O
sucesso de um mutirão, a partir do que surgiu dessa
pequena experiência, reside na boa organização e
disponibilidade de tempo.
Em vista do próximo workshop, algumas coisas serão
diferentes: primeiro, os alunos que participaram da
primeira parte do workshop serão um bom guia para
os seguintes, garantindo, por um lado, a absorção do
conhecimento aprendido, por outro, a troca de
habilidades e a difusão de uma técnica de construção
que pode ser facilmente usada na realização de
pequenas arquiteturas. Em segundo lugar, a idéia é
tornar os alunos mais autônomos do ponto de vista
organizacional: envolvê-los nessa segunda fase como
tutor aumenta o senso de responsabilidade, o prazer de
trabalhar juntos e ajuda o senso de apropriação em
relação à arquitetura.
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