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Desde o início de sua construção, nos anos 1910, a Vila Itororó passou a ocu-
par o imaginário popular da cidade como um lugar monumental e pitoresco. 
A partir dos anos 70 o local começa a atrair a atenção dos arquitetos, que 
passam a estudá-lo propondo novos usos culturais. Contudo, esses olhares 
entram em conflito com o histórico uso de moradia do local, instaurando 
discussões e polêmicas na sociedade civil.

O recente restauro se mostrou um momento de revisão de premissas, em que 
o programa arquitetônico que existia passou a ser questionado por meio do 
Centro Cultural Canteiro Aberto - um laboratório onde os possíveis futuros 
usos são propostos e testados com a mediação de um público em formação, 
dentre ex-moradores, vizinhos e interessados em geral. Assim, abriu-se ca-
minho para a reconstituição do tecido social, fragmentado com a desapro-
priação recente.

A revisão do programa revelou a necessidade de se fazer um restauro atípi-
co, de forma quase arqueológica, conciliando os possíveis futuros usos com 
os fragmentos que narram parte importante da história da moradia em São 
Paulo. Dessa forma, priorizou-se a manutenção das várias fases presentes, as 
tipologias das casas e as descobertas feitas na obra, dentre as quais se desta-
ca a profusão de pinturas parietais decorativas, existentes nos paramentos 
internos de quase todas as casas.

Sendo a Vila Itororó um conjunto arquitetônico de tipologia residencial e 
considerável área construída, as possibilidades de uso são múltiplas e passí-
veis de mudanças e revisões. Dessa forma, convencionou-se que, a partir da 
manutenção das tipologias das casas, os futuros programas deverão se adap-
tar ao espaço - e não o contrário.

O projeto, portanto, se pautou em adaptações pontuais para se conferir maior 
flexibilidade de instalações e oferta de infra-estrutura, e assegurar a acessi-
bilidade ao conjunto. Para as áreas comuns, foi prevista a ampliação de seu 
caráter público, onde os atributos do local são potencializados e entendidos 
como um conjunto de praças no meio da quadra urbana: As praças-secas, o 
pátio arborizado, as nascentes do Córrego do Itororó (que surgem no próprio 
terreno) e a primeira piscina de uso coletivo da cidade, cuja construção é li-
gada à existência das próprias nascentes.

Todo esse processo representou um desafio para os arquitetos: a visão tipi-
camente reguladora passou a se sensibilizar diante de um espaço assimétrico 
- orgânico e complexo - pleno de memórias coletivas e seus remanescentes 
materiais.

Devido à escala, a requalificação foi dividida em três etapas, das quais a pri-
meira foi finalizada em 2019: Ativação do espaço (Canteiro Aberto), realiza-
ção dos projetos de restauro e conclusão da obra de quatro edificações.

VILA ITORORÓ
SÃO PAULO

REV RESP DATA OBS

ÁREAS

RESTAURAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO

SITUAÇÃO SEM ESCALA

MARIANA VICTOR DE FARIA - ARQUITETA

:ESCALA 1:50

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - ARQUITETO

ASSUNTO:

CONTRIBUINTE :

LOCAL :

PROPRIETÁRIO :

RUA MAESTRO CARDIM, 60

ZEPEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

BAIRRO: BELA VISTA - SÃO PAULO - SP 

VER PLANTA

BENJAMIM MOTTA SAVIANI - ARQUITETO
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CANTEIRO ABERTO

PRAÇA SECA

PÁTIO ARBORIZADO

NASCENTES DO ITORORÓ

PISCINA

NO TOPO
Tratamento das superfícies: intervenção - exterior | consolidação - pinturas parietais encontra-
das e espaços de constituição orgânica

ACIMA
Programação no Centro Cultural Canteiro Aberto: usos espontâneos | oficinas | festa junina
Edifício concluído (ao fundo) e consolidação preventiva na colunata do Palacete

AO LADO
Análise de danos e patologias

ABAIXO
Inaguração do Palacete e reforma de ampliação (1914-1922) | Inauguração da Piscina (1929)
Uso da Praça Seca e da Piscina (déc. 1970)

LOCALIZAÇÃO
Rua Pedroso, 238 - Bela Vista

OBRA
Conclusão da primeira etapa: 2019
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ACIMA
Antes da obra: Galpão | Piscina | Áreas Comuns

AO LADO
Proposta para as Áreas Comuns: Piscina | Praça Seca | Nascentes do Itororó

ABAIXO
Corte longitudinal: topografia do Conjunto e articulação do Galpão como 
espaço coberto de atividades culturais e acolhimento

IMAGENS
Arquivo pessoal Milu Leite
Arquivo pessoal Benedito Lima de Toledo
Autores do projeto
Nelson Kon 0 5 10 50


