acúmulo de memórias e a sobreposição
de histórias refletem cada um.

Muitas vezes existem
incompatibilidades de materiais
pela sobreposição de diferentes
técnicas construtivas. É importante
que as estruturas sejam reforçadas
e, muitas vezes, acabam sendo
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o ser plural, que se contradiz dentro
de um mesmo grupo, que está ligado
à tecnologia e é individualista, não
gera bons resultados como ponto de
partida para o projeto de cidades ou
comunidades.
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quando a ênfase é excessivamente no que nos
diferencia e nos individualiza, o resultado
nunca é adequado na escala urbana .
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Ele acompanha a vida do habitante. Suas fundações
são profundas (como raízes) e suportam todo o peso
do empilhamento vivido. Ao longo da vida criam-se e
destroem-se conexões por passarelas e tudo é sempre
somado, nunca subtraído.
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o que esse habitar precisa ter?

...materiais que duram muito
tempo e suportam peso dos
andares construídos ao longo
da vida-útil
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20 anos

O apego completo pelo o que já foi. O histórico e os
HDs que nunca são deletado, se refletem no habitar
no momento em que esses elementos são físicos e
compõe a moradia.

... mas uma das “armadilhas” do
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será preciso achar o que nos une e
nos torna um conjunto articulado na
contemporaneidade, respeitando as
individualidades mas sem sobrepô-las
ao social:::::
para guiar nossos passos enquanto sociedade
e enquanto arquitetura, correspondendo aos
anseios atuais.
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Mais uma placa fixada no montante estrutural.
Ela passou o antebraço na testa suada e observou
a metade da parede em fase de construção do
novo nível de seu habitar. Fazia muito sol e, por
ainda não ter teto, era de um calor massacrante.
Nesse momento, lembrou-se de uma imagem de
sua bisavó que se encontrava num porta-retratos
dos níveis inferiores.
A fotografia de sua bisavó veio à mente pelo fato
de também ter sido tirada em dia de novo nível
e, nele, igualmente fazer muito sol. A diferença,
pensava ela, estava no suor. Enquanto ela suava
terrivelmente, sua bisavó usava roupas mais
arejadas, há muito fora de moda. Nesse momento,
desejou os trajes antiquados. Olhou para os lados
e viu os outros habitares em constante processo
de crescimento. Os sons da cidade são um
perpétuo martelar. Fechou os olhos e decidiu que
era hora de realizar uma incursão às fundações.
Evidente que não seria às fundações
propriamente ditas. Isso atrasaria o novo
nível em semanas. As fundações estavam
reservadas para as datas de peregrinação e ela
já alcançara a idade de dispensa. Mas ela estava
tomada por um desejo que não podia esperar:
ela havia decidido que precisava das roupas
da bisavó. Mentalmente, foi reconstruindo os
habitares de sua família. Pensando nas cisões e
bifurcações da construção. Se ela tivesse sorte,
talvez conseguisse encontrar o que procurava
nos níveis iniciais da sua construção, data que
coincide com o falecimento da bisavó. Havia,
porém, a possibilidade de as roupas pertencerem
a um nível anterior da sua vida, o que tornaria a
descida mais demorada. Não importa. Ela estava
decidida.
Nesse momento, tomou um banho um nível
abaixo da nova construção e preparou uma
mochila com muda de roupa e alimentos. Ela
havia habitado aquele nível já há algum tempo e,
até então, só olhara para cima. Não se identificava
mais com ele e almejava algo diferente. Foi
nisso que se pegou pensando quando, parada,
olhava para a plataforma elevatória, seguida
de escadarias que a levariam para baixo. Deu
o primeiro passo, seguido por um segundo,
terceiro...
À medida que descia, viu a poltrona que o marido,
nos seus últimos anos, passara languidamente
os dias; viu o marco da porta em que estavam
marcadas as alturas das crianças, agora todas
com seus próprios ramos de habitar; relembrou
os trabalhos que prestou; o tempo que conviveu
com seus pais; sua adolescência e infância. A sua
vida estava ali. As pessoas que ela foi estavam
inscritas no cimento e dispostas em cômodos que
abrigavam seus acúmulos. Os níveis possibilitam
aos que vêm depois de conhecer sua história,
mas também um processo de se reconhecer.
A descida continuava, as já velhas pernas
precisaram descansar mais vezes do que ela
esperava. Ela repousou uma vez em uma cama
completamente cheia de roupas, e outra em
uma poltrona que havia sido remendada tantas
vezes que tinha seu assento constituído apenas
de linhas transpassadas. Chegara nos níveis
desejados com a mochila já bem mais leve, mas
sabia que estava cada vez mais perto. Seguiu
em frente com a incursão pela sua história até
deparar-se com o retrato. Pegou-o em suas mãos
e deu-se conta que se enganara acerca do real
objetivo daquela descida.
Sua bisavó ria na foto, orgulhosa do novo nível
que construía. Talvez tenha sido essa sensação
que ela buscava e já não encontrava mais por
conta própria: a vontade e o prazer de seguir em
frente. A verdade é que ela já estava cansada. Sem
outras pessoas para compartilhar a conquista de
um novo nível, ela decidiu visitar os parentes que
já partiram. Lá encontrou companhia para o resto
da descida, agora queria ver até onde chegaria. E
ela foi descendo e descendo, sabendo que todo o
mundo subia e subia.
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.... necessário para manter
o estilo de vida
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consumo

“Se alguém está em um naufrágio e todos os botes se foram, uma
tampa de piano que se aproxima, boiando o suficiente para mantê-lo
à tona, torna-se um salva-vidas fortuito. Isso não significa, contudo,
que a melhor maneira de se projetar um salva-vidas seja na forma
de uma tampa de piano. Penso que estamos nos agarrando a um
grande número de tampas de piano, aceitando as invenções fortuitas
do passado como sendo o único meio de se resolver um determinado
problema.”
Richard Buckminster. Manual de Operações para a Espaçonave
Terra, 1969, p.7
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a crise é na cidade

O acúmulo e a ausência de reaproveitamento implicam
em uma crise de recursos. O que é necessário para criar,
criar, criar e não reciclar materiais.

... CRISE DE RECURSOS

CIDADE
A crise, além da necessidade de novas criações, engloba C I D A D E
os resíduos que são deixados para trás, como herança da
superprodução.
CIDADE

