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A busca por terrenos disponíveis no 
denso emaranhado das cidades só faz 
revelar uma dinâmica que parece estar 
chegando a seu limite, seja em termos 

urbanos, seja em termos sociais, seja em 
termos econômicos. Não é mais possível 

expandir vias para carros, não é mais 
viável estender a malha e a infraestrutura 

urbana para além do que já há, não é 
mais aceitável gastar horas do dia se 

locomovendo. A irracionalidade do traçado 
dos lotes e a ausência de uso em áreas 

tão densas parece um absurdo, mas pode 
também ser uma oportunidade.

Assim, os antigos estacionamentos, 
de construções muito precárias, quase 

provisórias, tornam-se, espaços possíveis. 
Estariam os estacionamentos perdendo 

força? Estariam cedendo espaço ao 
habitar na cidade? Ainda não é possível 

afirmar, mas talvez estejamos vivendo 
este momento de transição, de que 

novos valores de cidade estejam sendo 
construídos e materializados. Um novo 

imaginário de vida urbana que  possa ser 
vislumbrado.

Perante a este contexto, pequenas ações 
que podem parecer inexpressivas quando 

olhadas dentro da escala do território, 
exercem um grande impacto quando 

vistas do ponto de vista do bairro e do 
edifício. Ao tomar simbólica e fisicamente 
o lugar de um antigo estacionamento de 
veículos, o edifício General Jardim 415, 
a ser construído na área central de São 

Paulo, desfruta de uma condição urbana 
já constituída bem como potencializa os 

aspectos positivos de uma vida no centro 
de uma grande metrópole, combinando 

usos diversos com habitação atrelados a 
uma infraestrutura existente. 

general jardim
bem viver
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Dentre os embates institucionais e econômicos, ainda é possível encontrar brechas. As leis 
de incentivo da cidade de São Paulo procuram direcionar, a partir de então, a conformação de 
uma cidade outra. O benefício da fachada ativa incentiva o uso dos espaços públicos, suas 
calçadas e extensões, o uso do solo por aqueles que ali habitam. Incentiva seu potencial de 
animar a vida urbana e coletiva. Nega a tradição dos muros e gradis que, por tantos anos, 
costumam demarcar os lotes. Por isso, o edifício General Jardim 415 não só propõe um uso 
público à fachada, mas convida a dinâmica da rua para dentro, constituindo volumes que 
estendem a calçada para o interior do lote, como uma brecha em meio a massa construída 
da cidade. 

EMBASAMENTO
O campo de forças que operam no desenho das cidades, com suas mais diversas camadas, 
pode influir em cada decisão dentro de um projeto de arquitetura. Tornar seu térreo público e 
dinâmico foi uma possibilidade garantida por seu partido estrutural. A decisão de se fazer uma 
mesa de concreto como transição entre a lâmina de habitação e o embasamento permitiu a 
independência da estrutura principal da configuração do térreo, possibilitando não só o vazio 
conformado como um passeio público bem como a flexibilidade em se alterar sua disposição 
em outro momento. 
A mesa em concreto que se ergue sobre o solo abriga e flexibiliza o canteiro de obras neste 
terreno estreito e neste contexto urbano dinâmico. Além disso, permite a construção de seu 
volume principal em alvenaria estrutural - o método de construção mais comum e mais barato 
no Brasil que é viabilizado pela conformação da torre de elevador como deslocamento vertical 
para uso de obra. A este método construtivo são agregadas outras tecnologias mais recentes 
e de alto desempenho, como o uso de manta sob contrapiso (contrapiso flutuante) junto às 
lajes e o tipo de pintura externa (argamassa projetada) que contribuem para o conforto térmico 
dos ambientes.

MESA
Quanto à disposição volumétrica, os apartamentos de 26m² e 33m² são organizados em 
uma lâmina de 35,00m por 11,20m, que desfruta ao máximo do desenho do lote e de sua 
orientação leste-oeste. As unidades compartilham um corredor central que se abre em suas 
extremidades tanto para olhar a rua como para se iluminar e ventilar naturalmente. A fim de 
ampliar os principais ambientes da habitação - a sala e o quarto - optou-se por não conformar 
uma lavanderia individual para cada apartamento, mas uma coletiva na área comum do edifício, 
localizada no mezanino. 

LÂMINA
Um movimento de retorno ao centro em oposição ao espraiamento das cidades não pode 
ser entendido apenas como um desejo, mas uma necessidade do ponto de vista da 
sustentabilidade, seja esta ambiental, infraestrutural ou mesmo social. É preciso reconhecer 
aquilo que é existente e transformá-lo a partir da realidade em que nos encontramos. É preciso 
valorizar sejam os grandes parques como as pequenas praças; ocupar espaços públicos, 
áreas livres; aprimorar bens de uso coletivo; incentivar o uso de meios sustentáveis; reduzir 
deslocamentos. É preciso valorizar a vida urbana, coletiva e diversa em sua maior virtude. Este 
seria o primeiro passo em direção a um modo de vida que se importa com a qualidade do 
agora e que se preocupa com a qualidade do futuro.
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