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ANEXO PROPOSTO

CLUBE
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Conectar o Galpão e o pátio da Vila
através de uma circulação vertical 

que se acopla ao Galpão externamente e possibilita 
um acesso público ao pátio da Vila pela Rua Pedroso.
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Espaçosde uso comunitário

Os desenhos que integram o projeto foram elaborados a partir de levantamentos do conjunto realizados pelo Instituto Pedra.
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Outras perspectivas de cidade
 Nesse contexto, a Vila Itororó aponta para uma alternativa, ou pelo menos nos possibilita 
vislumbrar outras perspectivas de cidade. 
 Pela sua conformação espacial, pela sua inserção urbana e pela sua história, a Vila 
Itororó aponta para uma cidade plural, onde convivem diversos usos e diferentes pessoas 
e onde se abre espaço para a complexidade das dinâmicas socioespaciais cotidianas. 
Em um lugar como a Vila Itororó, em que as casas abrem para um pátio comum e o público e 
o privado se interceptam, torna-se mais possível imaginar o desenvolvimento das atividades 
cotidianas de forma compartilhada entre as famílias ou sua organização de forma coletiva. 
 O entrelaçamento das esferas do público e do privado aparece também na própria 
morfologia urbana da Vila. Se ela é um miolo de quadra caracterizado por um pátio central 
resguardado do entorno e ao mesmo tempo conectado a ele de várias formas, é em sua essência 
um espaço em que a dicotomia entre o privado e o público é posta em cheque. A conformação 
da quadra da Vila, seus múltiplos acessos e percursos, apontam para uma cidade em que 
se diluem os limites da estrutura fundiária. O limite do lote deixa de ser o delimitador dos 
percursos da cidade e o interior do lote passa a oferecer percursos alternativos na malha urbana 
e favorece a fruição pública do território. A cidade das fronteiras fluidas se contrapõe à 
dos condomínios fechados, caminha em direção à multiplicação das possibilidades de encontro 
e convivência.
 As diretrizes de intervenção no espaço da Vila Itororó apresentadas a seguir se 
delinearam no processo de descoberta de suas peculiaridades espaciais e de sua carga 
simbólica e mostram que esse fragmento urbano pode suscitar uma série de debates sobre a 
cidade em que vivemos.

A VILA ITORORÓ COMO FRAGMENTO URBANO
	 Pensar	a	reintegração	desse	que	se	tornou	um	microcosmo	enfiado	em	uma	megalópole	
inevitavelmente	leva	a	uma	reflexão	sobre	as	cidades	que	estamos	construindo.	As	cidades	de	
hoje são marcadas pela crise de um modelo urbano que se provou insustentável, baseado na 
cidade dispersa, setorizada, em que a separação das quatro funções da cidade moderna da 
Carta de Atenas — moradia, trabalho, lazer e circulação — eclodiu em um mosaico de fragmentos: 
as classes de maior poder aquisitivo cada vez mais fechadas nos condomínios exclusivos; a 
população de baixa renda relegada às áreas de risco, áreas de fragilidade ambiental e periferias; 
as empresas aglutinadas nos grandes pólos de negócios; os shoppings centers como grandes 
contentores do tempo livre dedicado ao consumo; e para conectar tudo isso, a malha rodoviária 
que determina o desenho da cidade em função da circulação em veículos privados.
 Vivemos em cidades em que cada vez mais a esfera do público é anulada pela do 
privado. À medida em que os equipamentos públicos são sucateados, as classes de maior 
poder aquisitivo isolam-se nos condomínios fechados, que oferecem múltiplas áreas de lazer 
exclusivas. Protegem-se (supostamente) da cidade desigual por muros, cercas elétricas e câmeras 
de controle e saem de suas fortalezas encapsulados em carros blindados. A diversidade, o 
encontro e a convivência perdem cada vez mais espaço, em detrimento do individualismo 
e do medo do desconhecido. Por outro lado, se a convivência perde espaço nas fortalezas 
de classe média e alta, entre as famílias de classe baixa ela é forçada. Não existe espaço para 
o indivíduo quando famílias inteiras compartilham um mesmo cômodo ou quando diferentes 
famílias compartilham a mesma habitação. Nessa cidade desigual, o público e o privado não se 
complementam, e sim, se anulam.

CONTEXTO URBANO
 
 A Vila Itororó é um miolo de quadra em uma área central da cidade, ao lado de uma 
estação de metrô e às margens de uma grande “trincheira urbana”: a Av. Vinte e Três de Maio, 
um rasgo entre os bairros da Bela Vista e da Liberdade.
 No Plano Diretor Estratégico aprovado em 2014, o entorno da Vila está na área 
de	 influência	 dos	Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, que determinam o 
crescimento  da cidade nas proximidades do transporte público, como forma de garantir a 
otimização do uso do solo nas áreas de infraestrutura consolidada. Nessas áreas é permitido 
construir	até	quatro	vezes	a	área	do	terreno	(em	contraposição	ao	coeficiente	de	aproveitamento	
1 para o resto da cidade) e a Cota Parte Máxima estabelece um número mínimo de unidades 
habitacionais de acordo com a área do terreno. Mas, além da densidade, o plano aponta para 
essas áreas a perspectiva de uma cidade voltada ao pedestre, através de incentivos à “fachada 
ativa” e à fruição pública, por exemplo, como forma de potencializar a vida urbana e suprir as 
necessidades diárias no próprio bairro, além de equilibrar a oferta de habitação e emprego.
	 Ao	 mesmo	 tempo,	 inúmeros	 imóveis	 incluídos	 na	 área	 de	 influência	 dos	 eixos	 de	
transformação  são sobrezoneados como ZEPEC (Zona Especial de Preservação Cultural). 
Nesses casos, o plano diretor induz a um “congelamento” da morfologia urbana, determinando 
a transferência do potencial construtivo para outros imóveis. Essa contradição no próprio 
zoneamento do plano diretor explicita a tensão a que está submetida essa área da cidade: de 
um lado, a pressão por adensamento, já que se trata de uma área muito bem localizada, servida 
de equipamentos e transporte público; por outro, a necessidade de se preservar trechos de 
tecido urbano que sobreviveram ao tempo, como a Vila Itororó.
 

  A MORADIA É CENTRAL

A locação social como alternativa 
 As casas da Vila sempre foram habitações e podem continuar a ser. No contexto 
dos processos de revitalização socialmente exclusivos pela alta valorização da terra nas áreas 
centrais, a proposta é que a Vila Itororó continue a ser local de moradia através do sistema 
da locação social, que possibilitaria a permanência de pessoas de menor poder aquisitivo nas 
habitações mesmo diante da grande pressão do mercado imobiliário.

A “condição do morar” que transcende a casa
 A moradia é aqui colocada como questão central no seu sentido mais amplo, que não 
se restringe apenas à necessidade de uma casa para morar, mas abrange toda a condição do 
morar, que na verdade envolve o desfrute da cidade: de serviços públicos, de possibilidades 
de emprego, de espaços para o compartilhamento de experiências. A Vila Itororó é entendida 
aqui como parte de uma cidade plural, onde podem existir, além da moradia, espaços de 
trabalho e equipamentos comunitários destinados a múltiplas atividades.
 

Receptáculos para o imaginário coletivo
 Não é intenção deste trabalho estabelecer um “programa de necessidades” para o 
conjunto, determinando a atividade que seria desenvolvida em cada espaço. Não faria sentido 
propor um programa fechado, pré-determinado, já que os desejos e os acontecimentos 
em relação à Vila estão em contínua transformação: mesmo quando o programa resulta de 
uma construção coletiva, ele representa, na verdade, as vontades de determinado grupo 
em determinado momento. O programa sempre tende à transformação, enquanto a 
materialidade dos espaços arquitetônicos tende à permanência, por isso é mais interessante 
que os espaços sejam formulados não a partir de sua função, mas a partir de seus atributos 
espaciais e ambientais, lógica que é de especial interesse no caso da Vila Itororó, em que estão 
em jogo justamente preexistências arquitetônicas com determinadas qualidades espaciais.
 O Palacete, o Clube e o Galpão foram	definidos	como	espaços de uso comunitário, 
onde podem ocorrer diferentes tipos de atividades. A idéia é que a reformulação desses espaços 
não	fique	presa	a	um	uso	específico.	Como	locais	de	uso	compartilhado,	esses	espaços	estariam	
abertos às necessidades coletivas. Eles funcionariam como detectores dessas necessidades, 
receptáculos, como brechas para o imaginário coletivo, catalisadores desse “morar coletivo” 
que a Vila inspira. Eles poderiam ser “reprogramáveis” ou “autoprogramáveis” através da gestão 
compartilhada entre moradores da Vila ou do bairro, por exemplo.

O Galpão não é tombado e até pouco 
tempo não era parte da Vila Itororó. 
Com o projeto do “Canteiro Aberto”, 
de gestão compartilhada entre a 
Prefeitura de São Paulo e o Instituto 
Pedra, ele foi escolhido como ponte 
entre a cidade e a Vila, “experimento 
de centro cultural” onde acontecem 
diversas atividades, como forma de 
testar os futuros usos que a Vila pode 
ter. 

O Palacete, antiga residência do 
idealizador da Vila no início do 
século XX, destaca-se no pátio como 
construção-colagem, e é especialmente 
simbólico	 por	 ser	 a	 edificação	 que	
apresenta de forma mais explícita o 
processo de transformação da Vila, 
através dos “puxadinhos” construídos 
em tijolo baiano em suas varandas.

O Clube já na década de 1920 
era um espaço de lazer voltado à 
piscina. Ali foi lugar de lutar esgrima, 
jogar futebol, nadar, brincar, entre 
tantas outras coisas. Além disso, 
essa	 edificação	 hoje	 marca	 um	 dos	
acessos ao terreno da Vila, o da Rua 
Maestro Cardim.
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