
Cursos de Luthieria

Sobre:

Os cursos, ministrados pelo arquiteto, artesão e luthier Lucas Caracik, são voltados a todos 
aqueles que se interessam por trabalhos manuais, trabalhos em madeira e instrumentos 
musicais.

Com dinâmica fluída entre exposições teóricas e aulas majoritariamente práticas, o (a) aprendiz
construirá uma guitarra mesclando a teoria, o uso de diversas ferramentas e materiais, e a 
prática, em cada um dos processos. 

Durante os cursos haverá referência a material bibliográfico e serão disponibilizadas cópias 
parciais dos mesmos sempre que necessário.

Ao final do curso o aluno estará preparado para construir instrumentos, realizar regulagens e 
reparos. Por fim, além do instrumento construído, o aluno receberá um certificado com a carga
horária e a assinatura do professor.

Contato:

Rua Marta 109, Perdizes/Barra Funda, São Paulo, SP

(11) 987929260

www.caracikguitars.com

www.facebook.com/caracikguitars

@caracikguitars

http://www.youtube.com/caracikguitars

https://www.instagram.com/caracikguitars/
http://www.facebook.com/caracikguitars
http://www.caracikguitars.com/
http://www.youtube.com/caracikguitars


Modalidades:

Da madeira ao acabamento, construa uma guitarra, contrabaixo ou violão.

Aprenda também sobre madeira, elétrica e regulagem (set-up)

1.1 Uma vez por semana

2h/semana (aula de 2h) – Aulas de no máximo dois alunxs por horário

Duração: aproximadamente 8 meses (para guitarra modelo Strato ou Telecaster), pode variar 
de acordo com a complexidade do projeto do instrumento.

1.2 Duas vezes por semana

4h/semana (duas aulas de 2h) – desconto de 5% na mensalidade - Aulas de no máximo dois 
alunxs por horário

Duração: aproximadamente 4 meses (para guitarra modelo Strato ou Telecaster), pode variar 
de acordo com a complexidade do projeto do instrumento.

Custos:

Pagamento mensal – Curso Indvidual = R$ 400 (Uma vez por semana) ou R$ 760 (Duas vezes 
por semana) – depósito ou cartão

Kit de madeiras (Braço, Corpo e Escala) + Avental = R$ 400 (kit básico: Marupá – corpo; 
Jequitibá ou Tauari – Braço; Imbuia, Cabreúva ou Ipê – Escala). O valor pode variar conforme 
projeto do instrumento. O kit de madeiras deve ser pago no início do curso – depósito ou 
cartão (pode ser parcelado em até 2 vezes)

Kit peças (Captadores, Potenciômetros, Tarraxas, Escudo) = a ser adquirido pelo aluno. O 
professor pode indicar fornecedores para pesquisa de valores e aquisição das peças. 



Programação do curso padrão:

Aula 1 Sobre a madeira 
(características, tipos, 
funções, estética, etc...)

Sobre o 
instrumento 
(mecânica, 
sonoridade, 
ergonomia, 
estética, etc...)

Sobre as ferramentas 
e colas

Aula 2 Projeto do instrumento 
(desenho)

Corte do corpo e 
braço

Aula 3 Preparo da madeira 
para escala

Instalação do 
tensor

Aula 4 Escala/trastes (teoria) Abertura da 
cavidade dos 
trastes

Colagem da madeira 
da escala

Aula 5 Rebaixo e curvatura da 
mão (headstock)

Confecção da pestana

Aula 6 “Raiar a escala”
Aula 7 Instalação dos trastes Marcação da escala
Aula 8 Esculpir o braço
Aula 9 Esculpir o braço
Aula 10 Esculpir o braço
Aula 11 Esculpir o braço
Aula 12 Desenhar rebaixos do 

corpo
Esculpir rebaixos do
corpo

Aula 13 Esculpir rebaixos do 
corpo

Aula 14 Abertura das cavidades 
da parte elétrica

Aula 15 Abertura das cavidades 
da parte elétrica

Aula 16 Confecção do escudo

Aula 17 Processo de 
acabamento (raspilhar, 
lixar)

Aula 18 Processo de 
acabamento (raspilhar, 
lixar)

Aula 19 Processo de 
acabamento (raspilhar, 
lixar)



Aula 20 Processo de 
acabamento (raspilhar, 
lixar)

Aula 21 Processo de 
acabamento (raspilhar, 
lixar)

Sobre acabamentos 
(tipos)

Aula 22 Tingimento
Aula 23 Tingimento
Aula 24 Acabamento (aplicação 

do acabamento)
Aula 25 Acabamento (aplicação 

do acabamento)
Aula 26 Acabamento (aplicação 

do acabamento)
Aula 27 Sobre elétrica 

(captadores, 
potenciômetros, 
capacitores, solda)

Instalação da parte 
elétrica

Aula 28 Nivelamento e retífica 
dos trastes

Aula 29 Instalação das ferragens
Aula 30 Regulagem
Aula 31 Regulagem Teste do 

instrumento

Horários

Checar disponibilidade com o professor

Descontos

O aluno e ex-aluno da Caracik Guitars terá desconto em todos os workshops e cursos que vier a
fazer na escola.


