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Atividades Desempenhadas
Projetos de Arquitetura e Restauração:
● Aprovação de Licenciamento para as obras das Casas 9, 10 e 11;
● Protocolo dos Projetos das Casas 5, 6 e 7 para aprovação do Conpresp e do Condephaat;
● Desenvolvimento de Projetos restauração e adaptação das Casas 3 e 4;
Obras de restauração
● Mobilização de canteiro de obras
● Demolições externas de escadarias; e internas na cobertura
● Ampliação de tapumes para acesso às fachadas frontais
● Instalação de cobertura em átrio central para drenagem
● Prospecções estratigráficas e arquitetônicas na Casa 11 para revisão de projeto;
Programação centro cultural Vila Itororó Canteiro Aberto
Pesquisas
● Livros / Lançamento do livro Vila Itororó de Benedito Lima de Toledo e edição (em andamento) do livro
Uma história social da Vila Itororó (título provisório) de Sarah Feldman e Ana Castro;
● Audioguia / Finalização da produção do Audioguia sobre a história da Vila Itororó, da qual se ocupa
Estúdio ZUT;
● Filme / Finalização e primeira exibição do documentário Vila Itororó: Um Canteiro Aberto, sobre o
trabalho de restauro, incluindo entrevistas com pessoas cujas histórias se vinculam a da Vila Itororó. O
filme foi realizado pelo Instituto Pedra em parceria com o Estúdio ZUT, e contou com apoio do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP);
Programação cultural contínua
● Visitas / Quartas, quintas e sextas-feiras, e últimos finais de semana do mês: visitas monitoradas para
grupos escolares, grupos universitários e visitantes espontâneos. Durante o bimestre foram realizadas
32 visitas;
● Brincadeiras / Realização de experimentos em brincadeira livre e usos espontâneos aos sábados,
idealizados pela artista Graziela Kunsch;
● Cinema / Continuidade do projeto "Cinema sem fio", no qual um filme é exibido mensalmente e o
público decide a partir da discussão gerada qual será o próximo filme a ser exibido. Em maio foi exibido
Meu Amigo Cláudia, de Dácio Pinheiro. Em junho Revelações secretas de uma mulher, de Kazuo.
● Oficinas / Oficinas livres abertas para participantes do bairro e da cidade: Ginástica Laboral, com
Peroba. Quartas, quintas e sextas-feiras, das 12h às 12h15; Idosas, Idosos, Dança e Cidade, com Danielli
Mendes e Jerônimo Bittencourt. Quintas-feiras, das 10h às 11h30; Soltem os Moves! Oficina de Danças
de Ruas, com Natasha Vergílio. Quintas-feiras, das 16h as 18h; Yoga, com Márcia Pavão. Sextas-feiras,

das 09h30 as 11h; Capoeira, com Peroba. Sextas-feiras, das 15h às 17h; Circo: acrobacias e perna de
pau, com Trupe Baião de Dois. Sábados, das 15h às 17h;
Projetos hospedados
● Marcenaria aberta / com GAMB (Filipe Vaz, Plínio Calil e Pablo Lastra): Toda obra da construção civil
precisa de máquinas de carpintaria/marcenaria. Obras de patrimônio precisam dessas máquinas para
restaurar janelas, portas, pisos e outros objetos de madeira, entre outros usos. No projeto Vila Itororó
Canteiro Aberto essa área de marcenaria não fica restrita à obra de restauro:
● FabLab Livre. No dia 22/03 foi inaugurado um FabLab, laboratório de impressão digital, na Vila Itororó,
compondo a rede de FabLabs públicos da prefeitura da Cidade de São Paulo. Aberto para todos, são
ministrados cursos que capacitam o usuário nas técnicas digitais de criação de objetos. Terça à
sexta-feira: das 09h às 17h; Sábado: das 09h às 13h;
● Goethe na Vila / (em fase de implementação): O termo de parceria entre a SMC e o Goethe Institut
envolve o térreo da casa 8. Um projeto de ativação cultural deste espaço está em fase de
implementação. Atualmente, está sendo implementada uma reforma estrutural no espaço e a
preparação da chamada aberta para projetos poderem acontecer no âmbito da Vila, em 2017.
Projetos especiais “Em Obras”
Com o objetivo de discutir a história da Vila Itororó, os seus usos futuros e as diversas maneiras como ela
questiona o nosso entendimento da cidade, convidamos:
● Graziela Kunsch (iniciada em junho de 2016) A experiência piloto de uma Clínica Pública de Psicanálise
partiu da artista Graziela Kunsch, responsável pela formação de público da Vila Itororó, junto aos
psicanalistas Tales Ab’Sáber e Daniel Guimarães. A clínica surgiu de uma reflexão acerca das
transformações radicais - internas e externas - pelas quais a Vila passou ao longo da sua história. As
interessadas e os interessados em ser atendidos na clínica só precisam comparecer nogalpão nas
manhãs de sábado. Serão atendidas até quatro pessoas em cada plantão, por ordem de chegada, com a
possibilidade de agendamento de retornos.
● Carla Zaccagnini (em fase de produção com abertura prevista para agosto de 2016) / A instalação
consiste num borboletário aberto que funciona como disparador para abordar a história de
transformação da Vila Itororó e suas múltiplas narrativas.
Programação especial
● Sábado, 28 de Maio / Gênero, Sexualidade e Desconstrução: A programação da Vila Itororó Canteiro
Aberto, acompanhando a agenda cultural da cidade com a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo APOGLBT, propôs um sábado de atividades ao redor da temática de gênero e sexualidade. Os rumos do
restauro das casas históricas da Vila Itororó estão sendo submetidos a discussões públicas e implicam
uma desconstrução da própria noção de o que é um centro cultural. Dialogando com esse processo,
esta programação acompanhava a proliferação de perspectivas sobre gênero em diversas esferas da
vida social e nas produções culturais. Outras possíveis formas de pensar e se relacionar com o corpo, e
a desconstrução de modos tidos como naturais, estão entre os debates mais instigantes de nossa
época. Afinal, como afirma Paul B. Preciado, ''É urgente e imprescindível uma rebelião de corpos no
século XXI''.
o 15h Aula pública: Gênero e sexualidade em uma perspectiva crítica. Com Letizia Patriarca (Tita) e
Vitor Grunvald; 16h30 Onde foi parar o kit Escola sem homofobia? Exibição de vídeos que
compõem, junto a outros materiais, o kit Escola sem Homofobia, desenvolvido entre 2008 e 2010
com apoio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da
Educação (SECAD-MEC) e suspenso pelo mesmo governo em 2011; 17h Shanawaara Bocket Show.
A compositora Shanawaara apresenta em seu repertório mesclando gêneros artísticos e lidando
com temáticas de desconstrução dos gêneros humanos e afetivos.
● Sábado, 25 de junho / Celebração Comunitária de Santo Antônio e São João: Festa Junina tradicional na
Vila Itororó, acompanhando a edição de 2015.

o

17h Primeira sessão pública do documentário Vila Itororó: Um Canteiro Aberto; 18h Quadrilha de
perna de pau; 19h-20h Rodrigo Caçapa bota o som; 19h30 Quadrilha; 20h-21h Trio de forró de
rabeca; 21h-22h Rodrigo Caçapa bota o som; 21h Bingo

Público estimado do Canteiro Aberto: 4.051 pessoas

