


Questões



Como criar esperança em ambientes subjetivamente falídos? Com que recursos reabilitar espaços financeiramente esgotados?



Como interpretar o acaso? Como interagir com ele?



Como conceber, a partir de sonhos individuais, um delírio coletivo? Como enxergar, na ruína física, um palácio subjetivo?



Como desaguar construção em outros processos artísticos? Como construir com habitos?



Como projetar em meio à incerteza física, material, programatica e cronológica? Como conceber um projeto que seja também uma bússola?



Como desenhar o que se pode fazer, sendo quem se é? Como aprender a executar um impossível?



Como ver no piso uma porta, na porta um banco, no banco uma janela e na janela um piso? Como reinventar o banal?



Como fazer da casa um documento dos futúros que nunca acontecerão?Como aprender e ensinar no fazer? Como fazer da casa um documento dos futúros que nunca acontecerão?Como aprender e ensinar no fazer? Como fazer da casa um documento dos futúros que nunca acontecerão?Como aprender e ensinar no fazer?



A intervenção na casa se inicia a partir de uma 
troca: os proprietários do imóvel o cedem 
por um período de 4 anos ao coletivo, com 
a promessa de o receber em melhor estado 
na devolução, e também investem 36.000 
reais no projeto. Valor insuficiente para uma 
reforma em vias ‘formais’. A casa estava 
abandonada  há pelo menos 10 anos.

Para compatibilizar a casa a ser devolvida 
(cujas necessidades eram basicamente 
espaços neutros para aluguel) à casa cujo 
uso refletiria os sonhos (infinitamente 
específicos) da equipe, dois projetos são 
concebidos simultaneamente – o projeto 
‘Usa-se’ e o projeto ‘Aluga-se’ . Por uma 
questão de tempo, a construção é iniciada 
simultaneamente à execução dos projetos.  

Se constrói por necessidade de construir, não 
existe um objetivo inicial da casa para além 
de sua construção 

A construção se dá em mutirões com pessoas 
sem experiência prévia. A motivação dos 
mutirões se dá através de trocas possíveis 
com a casa; músicos encontram no espaço 
um possível local para shows, psicólogos 
uma sala de atendimento, sociólogos uma 
‘comunidade’ para estudar, professores 
um espaço para ensinar construção a seus 
alunos… Cada possível uso informa o projeto 
‘Usa-se’, alterando programas e espaços. A 
casa se transforma num experimento sobre 
densidade e acordo entre distintos usos. A 
natureza dos usuários-trabalhadores informa 
um tipo de detalhe e execução. 

O projeto se comunica oralmente. O desenho 
é constante em partes da equipe, mas a 
comunicação entre ela é raramente gráfica.

Uma rede de materiais é constituída através 
de anúncios em redes sociais e do contato 
com outros arquitetos. Estes se somam a uma 
metodologia de desmontagem - ao invés de 
demolição – de partes da casa. Os materiais 
se alinham ao projeto de maneira paranóica; 
tudo o que se tem ganha a qualidade de 
tudo o que se precisa…  

A ausência de experiência é compensada 
por  consultorias com professores da 
Universidade Federal da Bahia – o 
experimento contrasta a opinião dos 
consultores pontualmente. A casa não segue 
de maneira fiel normas técnicas, ainda que 
esteja atenta a elas. 

Todo os cronogramas feitos na casa falharam 
pela impossibilidade de prever a adesão 
de pessoas ao projeto, a produtividade de 
‘construtores’ inexperientes, a velocidade 
de processos experimentais e as revelações 
de uma casa cuja estrutura/infraestrutura era 
desconhecida.  

Boa parte dos usos se dá ainda em uma casa 
que é, objetivamente, uma ruína. 

A natureza dos materiais adquiridos, em 
uma cidade que não recicla, indicou uma 
construção que, apesar de experimental, é 
‘tradicional’; a casa se distancia do aspecto 
cénico comum a algumas intervenções 
artísticas em ruínas.  
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A madeira é, conceitualmente o material 
mais representativo da intervenção. Sua 
possibilidade de readequação aos novos 
espaços, sua disponibilidade, e a capacidade 
de trazer a memória de seus antigos espaços 
a torna ideal. Como o novo se constrói com 
materiais antigos, o que é ‘pré-existente’ 
e ‘intervenção’ se confundem na casa. Ao 
quebrar paredes, se observam vestígios 
de intervenções anteriores a essa.  A 
documentação mais antiga encontrada da 
casa é, na verdade,  a planta de uma reforma 
em 1930 - a casa passou por sucessivas 
metamorfoses, sem inícios ou fins precisos.
.
O pouco dinheiro disponível é quase 
integralmente gasto em transporte e mão 
de obra. Trabalhadores tradicionais tornam-
se professores do coletivo. O modo-de-fazer 
desses mestres é incorporado ao projeto. 

A ‘casa-objeto’ não é a execução fiel de um 
desenho, mas um palimpsesto de projetos, 
(existem 30 revisões de autocad do projeto 
‘usa-se’), materiais, conversas, execuções 
e sonhos. Os espaços, alinhamentos, 
paginações e objetos revelam momentos de 
mudança.

A casa se constrói como um jogo de xadrez; 
a arquitetura é tática no sentido em que 
cada ato é uma interpretação do momento 
imediatamente anterior da casa e de seus 
habitantes – um jardim de veredas que 
se bifurcam. Novas construções sugerem 
interpretações futuras, novos habitantes 
sugerem novos usos, novos usos sugerem 
novas construções. 

Existe, atualmente, um coletivo que cuida 
da casa: fotógrafos e arquitetos (com 
pesquisas paralelas em artes visuais, design 
e marcenaria), um sociólogo, produtores 
culturais, um advogado. O laço que une 
o coletivo não é uma amizade ou objetivo 
anterior, mas o próprio fazer da casa – ao 
longo de dois anos, diversas pessoas se 
aproximaram e afastaram do projeto, o grupo 
atual é reflexo do processo de construir 
coletivamente até este ponto. 
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