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redes com tótens individuais,
onde se pluga o habitar

S O C I E D A D ES O C I E D A D ES O C I E D A D ESOCIEDADE EM REDES
Como em uma rede social, cada pessoa tem a sua única relação
com os demais, mantendo a individualidade e formando suas
próprias redes quando lhes é interessante e/ou conveniente.
A valorização do individual é feita a partir da projeção da
sua própria imagem para os demais.

o que esse habitar contempla?
O habitar pode ser levado para qualquer lugar, desde que seja
alimentado por uma rede.
As redes pressupõe que existe a presença de outro, de uma
coletividade porém sem necessária interação. O outro serve
para observar, contemplar o que é mostrado por cada indivíduo
para sua rede em específico.
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reciclagem lixo, aproveitamento de água
etc tudo ligado à rede

energia

Ele é móvel, portátil e deve se acoplar em lugares específicas nas cidades.
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Impermanente - materiais que não impactam o ambiente com o tempo e descarte

lagoa anaeróbia
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Fácil montagem - necessário ser montado e desmontado quando a pessoa quiser.
Não precisa ser extremamente prático, mas não pode ser o impeditivo pra que a
pessoa não se mude.
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o que esse habitar precisa ter?
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Exterior deve dizer o que a pessoa é, dispensar apresentações.
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tubulações escon
didas... subsolo .... origem não é importante

qu

com o tempo, se
desintegrando, torna
impossível ficar no
mesmo lugar por muito
tempo

fácil construção

Os papeis semente são produzidos de forma
artesanal, utilizando reaproveitamento de
resíduos (papeis anteriores, fibras vegetais
de tecidos) ou celulose extraída de árvores.
Depois de prontos nos formatos modulares,
são colados (a exemplo da madeira
colada) de modo que suas fibras tenham
sentidos diferentes entre si, aumentando
sua resistência para serem usados nas
construções.

ais

são as ati

modulação:::

maior facilidade na fabricação e na
montagem
sementes:
hortaliças + verduras plantas comestíveis
trama de fibras vegetais:
diferentes direções para dar resistência
possível
encaixe

papel semente colado > madeira colada
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Toda e qualquer atividade que precisa ser realizada
é feita na cidade que, por sua vez, é a moradia. Cada
pessoa pode escolher o que fazer, como, quando e

Sem delimitação de espaços, os usos da cidade
são mesclados, sobrepostos e dá liberdade para
que tudo seja usado como cada pessoa quiser.

habitar?

onde. E caso não exista um espaço para determinada
atividade, pode ser facilmente construído.

rc

O habitar não é compartilhado, mas é coletivo. Não
existem barreiras entre o arquitetônico e o urbano,
entre público e privado.
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2,40m

... diferentes densidades....
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É regrada e com lugares
específicos para plugar os
habitares. As conexões estão
todas no subsolo, por não ser
de interesse comum saber sua
origem

it
b
a

1,20m

Base estruturada + rodinhas com travas

pelo momento necessário e depois passar para a
próxima necessidade. Dessa forma, a identidade
individual deve ser expressa por outros meios,
como as escolhas que cada um toma. Onde cada
um quer estar, quando e o que cada um quer fazer...

1,20m

Os habitares, quando conectados no totem, inflam e se tornam
viáveis. É necessária conexão de ar constante para que seja um
espaço habitável. Demais conexões são feitas com aparelhos que
estão na estrutura inflável.

Como uma resposta à superprodução e ao
S O C I E D A D E consumismo
exagerado, o morar passa a negar a
e perde sua materialidade individual. A
S O C I E D A D E propriedade
necessidade de “ter” não existe como um limitante
S O C I E D A D E ou aprisionante: se pode usar o que for necessário,

pla?

lagoas de maturação

ilhas flutuantes Puno no Peru
papel semente taipa de mão
ref: mobiliários urbanos flexíveis

Totens são fornecidos pelas cidades.
Cada indivíduo consegue plugar seu
habitar onde quiser, permanecer o tempo
que quiser.
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“Quem mexeu nas
marcações da mesa do
café?” perguntou a Mãe
1 usando seu sorriso
de insatisfação.
A Criança olha para
a Mãe 2 que, sentada
na sua poltrona de
produção
limitada
enquanto
folheava
uma obra de difícil
absorção, usava seu
sorriso de erudito. A
Criança soube, então,
que
não
poderia
contar
com
seu
apoio e, rapidamente,
troca
seu
sorriso
de brincar pelo de
atenção e obediência
complacente.
“Não
sei, Mamãe” responde,
agora com seu sorriso
de apreensão.
A Mãe 1 se aproxima
da Criança, se abaixa
até seus olhos se
encontrarem e coloca
a mão na sua cabeça.
“Você sabe que a
Mamãe coloca o café
da manhã de um jeito
muito específico. Não
foi nada fácil encontrar
o melhor ângulo. Você
viu o trabalho que
deu, não é mesmo?”
disse a Mãe 1 com seu
sorriso de repreensão
enquanto, com suas
unhas
compridas
e
pintadas
de
vermelho, arranhava
o couro cabeludo da
Criança. Um Vizinho
que
passava
pelo
translúcido
Habitar
via apenas uma Mãe
alegre acariciando sua
Criança.
Esse Vizinho, que
até
pouco
tempo
também
era
um
Esposo, acena para a
Vizinha/Mãe usando
seu sorriso amistoso
com uma intensidade
levemente exagerada,
quase pedinte. Ela
responde com um
aceno
britânico,
aquele
que
uma
pessoa da realeza dá
para um plebeu. Sua
situação estava muito
complicada depois da
separação.
Aquela
era
uma
vizinhança
de
Famílias, com certa
tolerância para Novos
Casais, etiqueta que até
pouco tempo possuía.
O fato de sua Esposa
o ter deixado gerou
muitos comentários.
O engajamento da
vizinhança foi enorme
e o caso foi viral, sendo
compartilhado entre
incontáveis Habitares.
O Vizinho, outrora
Esposo, vestiu seu
sorriso de resignação e
foi até seu Habitar. Na
entrada, parou e olhou
para dentro. Desde
a partida da Esposa
o
Habitar
estava
sem
planejamento.
Não havia ali uma
identidade, um perfil.
Era difícil de catalogálo. Ele não tinha nada
a mostrar. Com essa
realização,
esticou
a mão até o Totem
e desconectou seu
Habitar. Era hora de
plugar em outra Rede,
onde
ele
poderia
ter as etiquetas que
quisesse.

1,20m

1,20 x 1,20
horizontais/curvas

1,20m

2,40 x 1,20
verticais

As fibras vegetais podem vir de bambu,
coco, juta, cânhamo, entre outros.
O papel é cozido e prensado de maneira
artesanal, podendo ser usado moinho
como gerador de força para as prensas
hidráulicas.

Pedalo, pedalo, pedalo e...
solto. Deixo os pedais girarem
freneticamente enquanto estico as
pernas para frente e solto as mãos
do guidão. Experimento fechar
os olhos por alguns segundos
na maior sensação de liberdade
e desprendimento enquanto o
vento bate forte em meu rosto.
Acordo do meu transe com um
barulho esquisito na correia.
Penso que já fazia alguns dias que
não passava em uma das oficinas.
Paro um pouco para me situar
depois de uma boa pedalada sem
rumo certo e decido esticar até
uma das praças que costumam
ficar lotadas de crianças. Crianças
caem bastante e lá é um lugar com
várias bicicletas para arrumar.
Além disso, tenho alguns amigos
com filhos que gostaria de rever!
Quem sabe não cruzo com eles?
Troco a bicicleta com a correia
problemática por uma em bom
estado no bicicletário mais
próximo - assim como vou
me encarregar de arrumar as
bicicletas das crianças alguém
vai cuidar da que deixo para trás
- e sigo a pé. Já é meio da tarde
quando chego no bicicletário ao
lado do parque. Cumprimento
alguns conhecidos e separo algum
tempo para correr com as crianças.
Nada dos meus amigos. Sabe-se
lá por onde andam! Me despeço e
vou até a oficina onde seleciono
algumas bicicletas para consertar
ao longo dos próximos dois ou três
dias. Geralmente não consigo ficar
mais tempo do que isso no mesmo
lugar - poucos conseguem. Gosto
de estar sempre em movimento!
Me sinto bastante sociável
aquele dia e me disponibilizo a
pegar um aprendiz nas próximas
horas. Era um rapazote magricela
com bastante jeito para a coisa.
Depois de trabalharmos, convido
ele para passarmos na cozinha
comunitária juntos, disse a ele que
conhecia uma moça que gostava
de cozinhar naquela região e que
se tivéssemos sorte ele ia comer a
melhor feijoada da vida dele!
No fim das contas essa minha
amiga não estava por lá, tinha
ido para a região norte, segundo
uma outra pessoa que estava na
cozinha naquele dia. Depois da
janta, perguntei ao aprendiz e
seus amigos que se juntaram a
nós para o jantar sobre a situação
dos abrigos da região. Ele me
contou como estava o perfil de
cada um naquele momento e,
vendo que eu ainda não estava
pronta para descansar, indicou
um que nos últimos dias contava
com a presença de um violeiro
muito habilidoso. Precisei pedir
orientações de como chegar no
abrigo sugerido, pois fazia tempo
que não visitava a região e muitos
locais que frequentei da última
vez já tinham se decomposto e
dado lugar a áreas verdes.
Fui para o abrigo sugerido e, lá,
percebi que a roupa que eu usava
já estava bastante surrada. Peguei
uma muda de roupa nova e decidi
colocar as velhas no canteiro
mais próximo. Adoro pensar
que, mesmo pouco atuando nas
fazendas, contribuo com o meu
suor para adubar a terra! Saí a
pedalar com esse intuito, mas
me peguei pensando bastante na
amiga cozinheira que tinha ido
mais ao norte. Quando percebi já
estava pedalando ao seu encontro!
Bom, perdi o violeiro, mas vou
ganhar a feijoada.

