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  A ÁGUA PERSISTE
 

 A Vila foi construída no vale do Córrego Itororó, que 
hoje está enterrado sob a Av. Vinte e Três de Maio. Dizem que 
em 1919  Francisco de Castro encontrou no terreno uma fonte 
com a data de 1822 e decidiu fazer dela uma homenagem ao 
centenário de Independência. Construiria depois a piscina, 
alimentada pela água da nascente. Nessa época, os rios de São 
Paulo ainda serpenteavam a céu aberto. Enterrá-los sob novos 
eixos viários seria uma solução amplamente adotada a partir 
de meados do século XX, com o Plano das Avenidas de Prestes 
Maia. A fonte de Francisco de Castro também seria “enterrada”, 
após sua morte, com a construção da casa 11.
 Mesmo após todos esses anos de tamponamentos 
sucessivos dos rios, a água ainda corre, subterrânea, pela Vila, 
em direção ao córrego enterrado. O terreno da Vila é muito 
úmido, algumas áreas ficam frequentemente empoçadas. Ainda 
brota água ali, em mais de um ponto. Um deles é dentro da casa 
11, justamente no local da antiga fonte de Francisco de Castro.
  A proposta é revelar o caminho da água pelo pátio 
da Vila de diferentes formas. Se em alguns momentos a água 
pode aparecer de forma explícita, permanente, correndo pelo 
pátio como acontece nos espaços do Sesc Pompéia, de Lina Bo 
Bardi,  em outros momentos a sazonalidade da água pode se 
manifestar, em trechos preparados em caimento e drenagem 
para que possam alagar e esvaziar, dependendo da vazão. Além 
disso, um sistema de jardins filtrantes contribuiria para melhorar 
a qualidade da água, que poderia ser usada para brincadeiras 
nos chafarizes ou na piscina.

Olhos d’água no terreno
Caixas de passagem

O percurso da água
Córrego Itororó (enterrado sob 

a Av. Vinte e Três de Maio)

Revelar o caminho da água pelo pátio da Vila

  O VAZIO SIGNIFICA

Cidade-labirinto
 Na Vila, as casas estabelecem com a “rua” uma relação que foge à que estamos 
acostumados. Um pouco pela diversidade de acessos aos pavimentos independentes de cada 
casa, um pouco pela implantação das casas no terreno, os percursos pela Vila têm uma lógica 
própria, que extrapola a lógica da cidade funcional. A Vila é um fragmento urbano que escapa 
às regras de eficiência da cidade-máquina. Ela mais parece uma cidade fantástica, imaginária, 
que convida ao caminhar, ao descobrir, ao perder-se. Explorar as conexões possíveis nesse 
fragmento de cidade lúdica — explicitando relações existentes entre os diversos espaços da 
Vila — é uma forma de descobrir, reconhecer ou reforçar essa característica.

Fragmento urbano transbordante
 Se por um lado a Vila é um fragmento urbano com sua própria lógica, que quase 
parece um pequeno “mundo à parte”, ao mesmo tempo é um miolo de quadra que sempre 
estabeleceu  uma série de relações com o seu entorno. Não faz sentido pensar o espaço 
da Vila desconectado do restante da quadra. É mais interessante trabalhar com a idéia de 
um fragmento urbano transbordante, que aponta para uma cidade plural, uma cidade das 
fronteiras fluidas e uma cidade do encontro capazes de transbordar um limite teórico para 
comporem uma perspectiva para toda uma área da cidade.
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A sazonalidade da água.
Projeto para o córrego Antonico, MMBB.

O percurso da água pelo 
SESC Pompeia, de Lina 
Bo Bardi.

Chafarizes no parque do Rio 
Manzanares, em Madri.

Jardins filtrantes.

Atual perímetro da Vila, constituído a 
partir da desapropriação dos imóveis  
pelo Estado. As construções neste 
perímetro são hoje parte do Canteiro 
Aberto, projeto da Prefeitura de São 
Paulo em parceria com o Instituto Pedra. 
Todas as edificações nesse perímetro 
são tombadas, exceto o Galpão.

Edificações tombadas na quadra, fora do 
atual perímetro da Vila

Lote usado como depósito de 
estabelecimento comercial. No 
alinhamento da rua, há uma casa térrea 
(tombada) e no interior do lote uma 
edificação parcialmente destruída.

Acessos ao pátio da Vila existentes 
atualmente.

Acessos propostos

Implantação [EXISTENTE]

Implantação [PROPOSTA]

Intervenções (destacadas em laranja)

[O Galpão como rua]: Circulação vertical 
conectando o Galpão ao pátio da Vila, de 
forma a possibilitar a existência de um 
acesso público pela R. Pedroso.

Elevador para acessibilidade dos quatro 
pavimentos do Palacete, para possibilitar o 
uso comunitário da edificação.

[A água persiste]: o percurso da água se 
manifesta pelo pátio da Vila.

[Cidade-labirinto]: conexão entre as cinco 
unidades habitacionais da Casa 06 e o 
pátio da Vila, no nível +3,00. Cria um acesso 
alternativo a essas habitações, servido 
pelo elevador do Galpão e conforma um 
espaço de transição entre o pátio da Vila e 
as habitações, reforçando a característica da 
Vila da multiplicidade de acessos, caminhos, 
percursos.

[Transbordar a Vila]: “Puxadinho da 
Piscina”: anexo proposto em lote vizinho, 
como forma de configurar um novo acesso à 

Vila, oferecer infraestrutura de apoio ao uso 
da piscina e criar um espaço de uso múltiplo 
que realize uma transição de escala entre o 
Clube e os edifícios vizinhos.

[Cidade das fronteiras fluidas]:
Diretrizes para o entorno da Vila:
- Estimular a pluralidade de usos e a “fachada 
ativa” (destinação da fachada do térreo a 
uso não residencial de acesso público, como 
comércio e serviços).
- Valorizar a tipologia de quadra com pátios 
internos, que estabelecem uma escala 

intermediária entre o espaço público da rua 
e o espaço privado das habitações.
- Estimular a fruição pública, ou seja, a 
permeabilidade dos lotes, através de 
edificações que possibilitem acessos 
alternativos, ligações entre ruas ou 
entre diferentes lotes, espaços de uso 
compartilhado no miolo da quadra.
- Adequar o desenho das novas edificações 
às construções tombadas adjacentes, 
estabelecendo relações de gabarito, 
afastamento, interface com a rua.
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Os desenhos que integram o projeto foram elaborados a partir de levantamentos do conjunto realizados pelo Instituto Pedra.
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