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Fotografar arquiteturas e obras de arte tornou-se minha profissão nos anos 
recentes. Foi em 2020 que passei a prestar serviços como fotógrafa, em meio às 
incertezas quanto ao futuro como arquiteta e urbanista recém-formada. É um 
pouco mais antigo, porém, o interesse pela fotografia, bem como o gosto pelos 
passeios pelas ruas da cidade e a observação atenta a suas arquiteturas. 

Esta publicação acontece em meio a essas transformações profissionais e 
também num momento de retorno às ruas. Depois de um período de intensa 
reclusão por conta da pandemia, a retomada deu às andanças cotidianas um 
novo sentido. Além disso, não apenas voltei a passear, como também me mudei 
para o centro de Florianópolis, tornando-se parte de minha rotina a passagem 
pelos edifícios que aparecem nas fotografias que apresento a seguir. 

Foi durante minha curta permanência como moradora do centro que escrevi 
o projeto que deu origem a esta publicação. Subindo a Rua Hoepcke, cruzava 
a Felipe Schmidt sempre que precisava realizar alguma tarefa no comércio; 
terminando muitas vezes pelos lados da Osmar Cunha, até desembocar na 
Av. Beira-Mar. No caminho estavam o Palácio da Indústria (1957); o Edifício 
projetado para abrigar o antigo Banco Bamerindus (1971); o Ceisa Center (1975); 
e o Edifício Presidente (1968). Todos com traços modernistas, tinham em 
comum a presença de obras de arte em suas paredes e áreas de fruição pública: 
pinturas, esculturas, painéis de concreto e murais de mosaico – algumas obras 
já bastante estudadas e outras de autoria todavia desconhecida. Coincidem 
também em outra característica: trata-se de quatro edifícios verticais de 
esquina. Marcam a paisagem da cidade quando vistos de longe, bem como 
o modo como a experienciamos de perto, ao cruzarmos seus térreos ou 
passarmos por sob suas marquises. Quando pensados pelos projetistas, não 
estavam isolados em seus usos ou nos limites de seus lotes, mas inteiramente 
integrados ao espaço da cidade. 

Conto a vocês um pouco sobre os edifícios. O Palácio da Indústria reproduz 
a imagem de oficialidade das arquiteturas produzidas pelo Estado; é um 
edifício público com acesso totalmente livre ao seu térreo e ao mural que conta 
sobre o uso que abriga. O Bamerindus impõe-se como edifício bancário, com 
painel artístico em concreto armado que circunda toda a edificação; sua área 
privada é claramente demarcada e de acesso controlado, cedendo ao público 
apenas a marquise. O Ceisa é um edifício comercial com áreas de acesso livre 
cobertas que marcam as suas entradas, onde estão as obras de arte; enquanto 
a tal passagem interna pública é protegida por seguranças, que impedem a 
fruição por alguns. Já o Edifício Presidente é o único dos quatro que possui uso 
residencial, estritamente privado; seu painel, porém, foi posicionado no projeto 
em local totalmente aberto ao público: um recorte da esquina que podia ser 
frequentado por todos até o dia de seu fechamento. 

Do interesse por tais obras e arquiteturas – e com a intenção de fotografá-las 
–, surgiu a ideia da produção de um catálogo de registros fotográficos. Soou 
também como uma oportunidade para experimentar a fotografia de grandes →
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edifícios; praticar a fotografia digital ao lado da fotografia analógica; e explorar 
as possibilidades da fotografia como documento e investigação em artes visuais 
– além de um pretexto para conversar sobre arte, arquitetura e cidade.  

Não era meu intuito desenvolver esclarecimentos teóricos sobre o tema – ao 
menos não nesse momento, dado o curto período de execução da proposta. 
Optei por encarregar-me dos registros fotográficos, que contam sobre minhas 
interpretações em silêncio, e coletar outras leituras, às quais me referi como 
“descrições” quando solicitadas ao público. Foram entrevistadas cerca de vinte 
pessoas. A todos dirigi a mesma pergunta: “o que você enxerga ao olhar para 
o edifício e sua [ou suas] obras de arte?”. Dentre os entrevistados estavam 
arquitetos, artistas e pesquisadores da arquitetura e das artes visuais, com os 
quais entrei em contato virtualmente; e outros tantos habitantes, trabalhadores 
e frequentadores daquelas esquinas  – constituindo assim um panorama da 
fruição pública e coletiva das obras artísticas e arquitetônicas. 

O exercício de catalogação ao qual me dediquei possibilita agora a produção 
de novas interpretações – que perpassam também o olhar sobre minhas 
fotografias. Adorarei apresentá-las a vocês. 

→
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“Cor verdinha, verde 
esperança, né? Quando 
olho pra ele vejo 
boniteza, prédio robusto. 
É um prédio bonito. [...] 
O desenho eu não 
entendo muito bem. 
É colorido mas é confuso. 
[...] Mas é uma boniteza 
também.”
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[taxista que diz trabalhar nesse ponto 
há 40 anos. aguarda as chamadas 
sentado na mureta do térreo] 

Cor verdinha, verde esperança, né? 
Quando olho pra ele vejo boniteza, 
prédio robusto. É um prédio bonito. 
Não se faz mais prédio assim, com 
essas colunas. Tem a pintura essa 
que tá bem conservada, mas o prédio 
tá abandonado. O desenho eu não 
entendo muito bem. É colorido mas 
é confuso. Tinha que lavar isso aí, 
lavar tudo que tá sujo. Quem vai sabe 
te dizer alguma coisa disso aí (obra) 
é esses pintor que tão pintando os 
outros prédios da rua, eles entendem 
mais. Eu não entendo não. Mas é uma 
boniteza também. 

[fotógrafo e artista visual que vive 
próximo ao edifício]

Cruzo seu vão toda vez que desço a 
Felipe Schmidt em direção ao centro. 
Sorrio internamente quando a luz 
refletida em seus pequenos ladrilhos 
tinge meu rosto de verde, enquanto 
atravesso aquele pé direito grandão 
sustentado por seus seis pilares ova-
lados. Foi ali, em frente ao mural de 
Martinho de Haro e com o pretexto 
de mostrar o edifício, que beijei N 
pela primeira vez.

[segurança da americanas. vive em 
Florianópolis há 2 anos] 

Resumindo em duas palavras: um 
prédio grande e misterioso. É uma 
referência aqui na rua, a gente diz 
“o prédio com colunas”. Parece que 
tá abandonado. Um prédio grande 
pra idade dele. Tem essa pintura ali 
embaixo que é bem bonita também. 
Todo mundo passa por ali, mas 
ninguém sabe o nome.
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[historiador da arquitetura] 

Um projeto moderno de sede 
corporativa, expressando a 
atualização das forças produtivas do 
capital catarinense. Apresenta em 
seu pavimento térreo a proposta de 
liberação desse, através da opção 
por pilotis, deixando-o aberto para 
a cidade e gerando uma pequena 
praça acolhedora aos cidadãos, para 
descanso e passagem. O volume 
da edificação se vale do lote de 
esquina, na principal rua da cidade 
de então, e da topografia – formando 
uma inteligente apropriação, o que 
o tornou um marco urbano, visível 
à distância. O painel de Martinho 
de Haro, na parede de fundo dessa 
praça, bem como a composição 
externa de um mural no segundo 
pavimento, também desse artista 
catarinense, trazem ao público a arte 
moderna do estado, através de um de 
seus melhores tradutores.

[historiadora da arte]  

No espaço aberto, um grande vão 
revestido por pequenas pastilhas: 
chão, colunas e parede – também 
um corta-caminho de uma esquina. 
Em exposição permanente, com sua 
face voltada para a rua, o painel de 
mosaico figura o tema da indústria, 
com suas chaminés e homens 
trabalhando. Aos pés do mosaico, 
um espaço para o espelho d’água, 
hoje sem água. O artista, Martinho 
de Haro.



24



26





“A estrutura dele é bem 
diferente dos outros 
prédios da rua. Tem essa 
viga bem grande que 
vai de um lado até o 
outro cheia de símbolos 
desenhados.” 
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[carioca recém-chegado à cidade. 
entrega panfletos sob a marquise] 

É uma loja mas já foi um banco. A 
estrutura dele é bem diferente dos 
outros prédios da rua. Tem essa viga 
bem grande que vai de um lado até o 
outro cheia de símbolos desenhados. 
Não sei o que significam. Tem símbolo 
por dentro e por fora da viga. [...] 
Não tinha reparado que tem outros 
andares ali em cima… fica um pouco 
escondido. É um prédio que ocupa 
uma esquina. Acho ele feio, pra te 
falar a verdade... Parece um caixote, 
poderiam ter sido mais criativos, 
utilizado mais cores… achei cinza 
demais. [...] Não sabia que era dos 
anos 70. Pensando bem, pra época 
dele tá bem bonito, naquela época se 
pensava diferente, né?

[caixa da lanchonete em frente  
ao edifício] 

Não parece tão antigo. Tem cara de 
prédio moderno. É igual desde sempre 
– agora tem essa faixa vermelha que a 
Renner colocou. É um prédio mais ou 
menos grande. Embaixo tem uns três 
ou quatro pavimentos e ali em cima 
outro volume com seis pavimentos… 
Quase que outro predinho. Esse 
desenho parece japonês. Vejo um 
pássaro... e a bandeira do Brasil. A 
bandeira do Brasil que vira pássaro. 
Deve ter algum significado nisso... 
[...] Tinha uma escada ali onde hoje 
construíram uma rampa, pra tornar a 
entrada acessível. Eu saía do trabalho 
e ia namorar nessa escada, todo 
mundo se encontrava ali. 

[trabalhadora de loja próxima]

Não sabia que era um edifício antigo. 
É uma arquitetura antiga com design 
atual. Tem desenhos de formatos 
geométricos. A cor é em grafite, acho 
que é cimento. Me parece bonito.

[vendedor em loja de camisetas 
próxima] 

Sempre passei reto. Nunca olhei pra 
cima. Não sabia que era obra de arte, 
nem que tinha um prédio em cima do 
outro. [...] É de concreto armado... 
Parece bem pesado. Não sei como 
fizeram… Ainda mais nessa rua 
apertada.

[radialista que frequenta a lanchonete 
em frente] 

É um prédio moderno. No sentido 
verdadeiro da palavra, você sabe... 
Foi um Banco, me recordo bem. Por 
conta disso acredito que imaginaram 
essa arquitetura forte e rígida. Chama 
a atenção. Eu diria que é um prédio 
atemporal. Você devia conversar com 
os seguranças da Galeria Comasa 
aqui ao lado, são os mesmos desde o 
princípio, viram esse prédio se erguer. 
Eu vou indo atrás do meu ônibus. 
Boa sorte. 
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[artista visual. vive há pouco tempo 
na cidade] 

Há algum tempo observo com mais 
atenção os edifícios de concreto 
aparente de Florianópolis. Acho 
interessante neles certa literalidade em 
relação à materialidade da cidade: o 
concreto com que a cidade é erguida 
apresenta-se em si mesmo. As formas 
que por vezes dão relevo às fachadas 
parecem convidar meu olhar a passear 
nesses planos, como que escapando 
da sua crueza por alguns instantes.

[historiador da arquitetura. pesquisa há 
muitos anos a arquitetura moderna em 
Florianópolis] 

É um projeto arquitetônico em 
concreto armado aparente. Traz como 
diferencial o trabalho em baixo relevo 
nas vigas de borda do volume inferior. 
Se o Movimento Moderno aboliu certa 
ornamentação mais epidérmica, nesse 
caso (como em toda a arquitetura 
chamada brutalista) a estrutura passa 
a ser o ornamento. Esse, no entanto, é 
indissociável do conjunto compositivo, 
como no exemplo dessa edificação, 
marcando território estético para um 
brutalismo, se valendo da técnica 
construtiva como expressão plástica. 
Lembremos também que o termo 
deriva do francês “brut”, crú, ou seja, o 
material construtivo sem revestimento, 
tal como sai das formas de 
construção. Essa procura pela verdade 
dos materiais, da negação de artifícios 
decorativos, encontra nos painéis já 
mencionados do pavimento térreo sua 
própria ornamentação, agora aceita.

[historiadora da arte. pesquisa artistas 
modernos catarinenses] 

Não é só um quebra sol, há 
ornamento. Um gigantesco brise de 
concreto horizontal com espaços 
vazados que dão acesso visual para o 
interior do edifício. A fachada se exibe 
para a rua. Dentro de seus quadrados 
e retângulos, em baixo relevo, outras 
geometrias variam e se repetem em 
posições diferentes. O acabamento 
final é dado pela luz natural, que 
reforça seus contornos, projetados 
pela sombra.
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“É um edifício alto com 
formato de onda. [...] 
Cruzo por dentro dele 
todos os dias. [...]  entro 
por uma rua e saio por 
outra, nem parece o 
mesmo prédio.“
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[artista e produtor cultural] 

Vejo com curiosidade o fato desse 
edifício comercial e empresarial ter 
em seu nome duas vezes a sílaba 
“ce”. A pronúncia parece sugestiva 
de seu formato em S, assim como 
é indicativo de referência ao Copan 
em São Paulo. Seriam citações 
indiretas ou novas leituras do que 
já existe? Não saberia dizer. Se tem 
uma coisa que o prédio me passa é 
estabilidade e estrutura, mesmo que 
adaptado ao terreno irregular e curvo 
da quadra. Vejo-o em duas partes, 
o bloco retangular inferior e o bloco 
sinuoso superior. O retangular é 
composto por alguns andares, de cor 
sóbria em paleta verde, cinza e crua. 
A retidão de suas janelas repetidas, 
e das faixas de concreto, reforça e 
sustenta o comércio e os serviços 
nele existentes. Câmbio, médicos, 
advogados, escritórios e outros. Em 
uma de suas frentes possui uma peça 
de bronze da Elke Hering e na outra, 
ornamentos de Roberto Vivas. 

O bloco sinuoso, conheço só 
de longe, e daí ele exibe sua 
monumentalidade. Mostra-se 
em duas curvas, como ondas, ou 
como estradas, ou como as peças 
da Elke e do Vivas. O eixo sinuoso 
engana nosso olhar ao mostrar 
leveza, mesmo sendo feito com 
colunas densas de concreto armado. 
No desalinhamento, o edifício 
se conecta com a arquitetura 
modernista brasileira, não pela sua 
forma, mas por sua contingência. 
É comum adaptações de forma a 
terrenos, tanto por irregularidades 
territoriais, quanto por falta de 
planejamento. Eu acho mesmo é que 
o Ceisa se vira como dá, pra caber no 
solo, pra caber na cidade, pra caber 
na imaginação.

[atendente do comércio em frente] 

O Ceisa é um edifício alto com 
formato de onda. Me lembra o 
Copan… me lembra muito! É o Copan 
de Floripa, mas é comercial e não 
residencial. Cruzo por dentro dele 
todos os dias. Entro por uma rua e 
saio por outra, nem parece o mesmo 
prédio. Passo sempre pelas obras 
mas nunca pensei muito sobre 
elas… Sei que estão nos dois salões 
de entrada do prédio, decorando o 
espaço. 

[segurança. trabalha há dois dias no 
edifício, vigiando entradas e saídas] 

O que mais me chamou a atenção 
aqui no Ceisa foi essas paredes com 
desenhos [painel do Vivas] e esses 
pilares pendurados [aponta para os 
brises]. Não tenho lembrança dele 
por fora. Não sabia que era curvo. 
Fico mais aqui dentro. O piso é muito 
bonito.

[comerciante de dentro do edifício. 
nasceu e cresceu na Vidal] 

É um ícone da cidade de 
Florianópolis. Arquitetura única. 
Nova, apesar de velha. Tem uma 
visão muito pra frente, parece fazer 
referência à Brasília. O Ceisa é um 
prédio comercial bastante grande, 
mas é diferente de um shopping. 
Por dentro dele passa uma rua e é 
nessa rua que todo mundo vinha 
comprar coisas. Agora compram em 
outro lugar. [...] O Ceisa tá na minha 
memória de infância. É exatamente 
o mesmo de quando eu era menino. 
Só lá na frente [na Osmar Cunha] é 
que mudou. Com 8 anos de idade 
eu parava para admirar a cascata a 
caminho da escola. Acho a presença 
da água refrescante. Os símbolos são 
todos diferentes entre si. Misturam 
curvas e retas. Uns pequeninos e 
outros maiores. A palavra é moderno. 
Foi construído há 40 anos e ainda é 
moderno. Está inteiro, como quando 
inaugurou. 
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[historiador da arquitetura] 

Um prédio-galeria que remete às 
passagens públicas criadas no 
século XIX, diferenciadas na malha 
urbana convencional. A forma curva 
da edificação ocupa sutilmente 
o lote, amenizando o impacto do 
volume compositivo no meio urbano 
próximo. A adoção do concreto 
armado aparente traduz a estética 
da honestidade dos materiais e a 
tecnologia de ponta disponível como 
expressão formal – honestidade que 
pode ser questionada. São notáveis, 
por exemplo, os volumes escultóricos 
das tomadas de luz zenital na galeria. 
As obras de arte, incorporadas às 
entradas da edificação, procuram 
uma integração arte-arquitetura, 
valorizando artistas da região e 
identificando localmente a obra.

[historiadora da arte] 
 

No grande vão de entrada pela rua 
Vidal Ramos todas as paredes foram 
ocupadas por formas diversas, nem 
geométricas, nem figurativas. Os 
desenhos em baixo relevo percorrem 
todo o espaço e em alguns pontos, 
sobre eles, surgem os blocos 
tridimensionais. De um lado, uma 
parede coberta por fios d’água que 
deslizam sobre o baixo e alto relevo. 
Já do outro lado, o que fizeram? Há 
tanto espaço que preferiram colocar 
uma loja de colchões. O artista, 
Roberto Vivas. A entrada pela Osmar 
Cunha era assim: no canto do grande 
vão um jardim em L; continuando 
o mesmo contorno, no chão, um 
caminho de placas retangulares 
de granito; nos espaços entre um 
e outro, pequenas pedras brancas. 
Na intersecção do caminho, um 
quadrado maior; no centro dele, um 
pedestal de granito rosa que eleva 
a escultura, um torso feminino em 
bronze, com seios avolumados, 
sem feições, braços e pernas. No 
espaço à frente, fechando a área 
com um quadrado, está uma grande 
esfera sólida de granito rosa partida 
simetricamente ao meio – dentro lisa, 
fora áspera – acomodadas em uma 
pequena colina de terra gramada. 
A artista, Elke Hering.
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“Tem essa curva elegante 
ali na esquina. É um 
edifício alto e de esquina. 
[...]  É bonito, sim, mas 
bem simples. Pelo menos 
não é feio. Tem muito 
prédio feio por aí…”
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[vendedora em comércio próximo] 

Não acho ele bonito… não entendi 
porque tá fazendo foto dele. Achei 
que você era detetive e não arquiteta. 
É um prédio normal… Se eu fosse 
você fotografava o Ceisa. [...] Sim, 
eu vi que tem uma obra de arte… mas 
todo prédio quase tem uma, o meu 
também tem… Tem esse restaurante 
ali do lado que é igual desde sempre. 

[estudante universitária. 
mora ao lado do edifício] 

São lindas as sacadas triangulares. 
Bastante diferente. Tem uma curva 
elegante ali na esquina. É um edifício 
alto e de esquina. Mas uma esquina 
fechada em si… estranho. Poderia 
ser a entrada por ali ou até mesmo 
o restaurante [que fica ao lado]. Até 
já tinha visto a pintura, mas não dei 
muita importância. Achei que era 
um quadro pendurado… não sabia 
que fazia parte da arquitetura. [...] O 
edifício parece branco de longe mas 
olhando de perto tem alguma cor cla-
rinha… algum amarelinho ou verdinho. 
É bonito, sim, mas bem simples. Pelo 
menos não é feio. Tem muito prédio 
feio por aí… 

[morador do edifício] 

É um dos prédios mais antigos de 
Florianópolis. Edifícios altos como 
este quando ele surgiu dava pra 
contar numa só mão. [...] Essa obra 
do Zumblik dizem que tá aí porque 
a família dele esteve envolvida na 
construção do prédio. Não sei como 
aconteceu. Eu acho ela legal. Essa 
parte da frente era toda aberta, 
mas hoje em dia não dá, né? Então 
fecharam com vidro, ficou bem 
melhor. Assim ninguém entra.
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[arquiteto e artista. 
vive há muito tempo na cidade] 

Eu sempre penso que uma edificação 
elegante numa esquina é como uma 
gentileza urbana. Algo como uma 
referência agradável de localização 
na malha da cidade. Nesse caso, a 
geometria do prédio me agrada com 
aquela curva bonita que interconecta 
as fachadas. Moro há anos num 
edifício projetado pelo Liz Cassol 
Monteiro, mesmos idealizadores 
do Edifício Presidente. Penso que 
o trabalho deles se mantém muito 
interessante, legitimado por um 
critério impiedoso: o tempo. Também 
é, para mim, notória a sensibilidade 
dos arquitetos na escolha das 
obras de arte que compõem sua 
arquitetura. Neste caso, o painel de 
Zumblick produz uma bem-vinda 
fricção estética com o projeto de 
traços modernos, ao mesmo tempo 
em que convida os passantes a se 
aproximarem do prédio.

[historiador da arquitetura. pesquisa 
há muitos anos  a arquitetura 
moderna em Florianópolis] 

O pavimento térreo desse 
significativo edifício de apartamentos 
se abria para a cidade, como que a 
acolhendo. O painel de Willy Zumblick 
teria esse significado: o de oferecer 
ao passante urbano um instante de 
fruição estética. O fechamento desse 
pavimento, por questões típicas 
da insegurança urbana de hoje, 
desvirtuou a proposta original de 
integração e diálogo com a cidade. 
Além disso, a necessária substituição 
das esquadrias em madeira originais 
por outras metálicas, não parece 
ter alterado a composição das 
fachadas, com suas generosas 
aberturas, oriundas dos postulados 
plásticoconstrutivos da arquitetura 
do movimento moderno. 

[historiadora da arte] 

Parece um aquário, do lado externo 
o vidro esverdeado bloqueia o vão 
que outrora fora aberto. Ao mesmo 
tempo, ainda é possível ver da 
rua o painel fixado sobre a parede 
revestida de pequenas pastilhas 
azul-esverdeadas. Uma pintura de 
cores leves, cujos personagens 
remetem à cultura da ilha. O artista, 
Willy Zumblick.
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Este projeto teve origem no interesse em investigar como as práticas das artes 
e da arquitetura alinharam-se em nosso contexto durante o período no qual 
os edifícios fotografados foram construídos, num formato que se diferencia 
do atual funcionamento das políticas de implantação de artes públicas junto a 
edifícios privados – muito associada a incentivos e regramentos urbanísticos e 
mediada, portanto, por construtoras e incorporadoras. 

Surgiu da observação do fenômeno atual a demanda por uma maior 
compreensão acerca do que ocorria em décadas anteriores, quando o conceito 
de arte pública todavia não estava presente no vocabulário dos especialistas. 
Essa virada ocorreu por volta da década de 1970, quando políticas públicas 
voltadas ao financiamento da criação de artes em espaços públicos surgiram 
nos Estados Unidos1 e Grã-Bretanha. A arte pública “visaria alterar a paisagem 
ordinária e, no caso das cidades, interferir na fisionomia urbana, recuperando 
espaços degradados e promovendo o debate cívico”.2 Assim, enquanto naqueles 
países o incentivo, em formato de legislação, esteve associado também à 
instalação de obras de arte em espaços públicos abertos – como praças e largos 
–, em nosso contexto, percebe-se uma continuidade de um modelo já presente 
na cultura arquitetônica, inaugurado pelos arquitetos modernistas, de incentivo 
à proposição de obras de arte junto às edificações. A esse modelo costumou-se 
chamar integração das artes. 

A discussão acerca da síntese ou integração das artes foi recorrente ao longo 
de todo o século XX entre os arquitetos e artistas do movimento moderno. No 
Brasil, teve seu auge na realização do Congresso Internacional Extraordinário 
de Críticos de Arte de 1959, cujo tema, “A cidade nova, síntese das artes”, foi 
proposto pelo crítico Mário Pedrosa.3 A arquitetura modernista pensada pela 
vanguarda em princípios do século XX propunha-se universal – caráter que se 
foi modificando ao longo do século. Nesse sentido, a proposição de uma obra 
de arte junto aos projetos arquitetônicos, geralmente produzida por um artista 
local, era adotada com a intenção de prover ao edifício aspecto cultural regional. 
Naquele momento, os movimentos de vanguarda das artes e da arquitetura 
caminhavam em conjunto, embebidos de uma intenção modernizadora que 
buscava deixar para trás as características culturais associadas a valores 
antiquados à sociedade almejada por aqueles pensadores. Da aproximação 
entre as intenções desses arquitetos e artistas, surge a integração entre arte 
e arquitetura: são os arquitetos geralmente que, ao serem solicitados para a 
elaboração de um projeto, encomendavam a seus colegas artistas painéis, 
estátuas e outros gêneros artísticos que comporiam, com as intenções do 
projetista, a arquitetura final do edifício. 

Nesse sentido, compartilho algumas descobertas que foram feitas ao longo 
do desenvolvimento do projeto – outras informações, coletadas por meio das 
entrevistas, mereceriam uma melhor averiguação antes de serem divulgadas. 
Com destaque, trago a descoberta quanto à autoria do projeto arquitetônico 
e do painel artístico do edifício do Banco Bamerindus, informação até então 
desconhecida: trata-se de projeto assinado pelo arquiteto curitibano José Maria 
Gandolfi e painel do também curitibano, arquiteto e escultor, Abraão Assad, de 
1971. A parceria entre os arquitetos, em conjunto também ao escritório Forte 
Gandolfi, é comum a outros projetos arquitetônicos edificados pelo país, a 
exemplo do edifício sede da Petrobrás no Rio de Janeiro, de 1968, e do Instituto 
de Previdência do Estado em Curitiba, de 1967. →

RELATO FINAL
esclarecimentos e descobertas

1     Nos EUA destacam-se os programas de 
incentivo Percent for Art, Art in Architecture 
e Art in Public Places. 

2     ARTE Pública. In: ENCICLOPÉDIA Itaú 
Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São 
Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: 
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/
termo356/arte-publica. Acesso em: 30 
mar. 2021.

3     O discurso de Pedrosa no evento é 
bastante esclarecedor sobre o assunto. Está 
disponível no livro Dos murais de Portinari aos 
espaços de Brasília, editado pela Perspectiva, 
sob título “A cidade nova, síntese das artes”.
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Descobriu-se também, observando os projetos dos edifícios apresentados na 
prefeitura à época de suas aprovações, que o Palácio da Indústria não possuía 
em seu projeto original o desenho orgânico do térreo com o mural de Martinho 
de Haro, uma alteração que parece ter sido feita alguns anos após a finalização 
do edifício – havia, sim, no desenho da fachada, um esboço do mural, também 
de autoria do artista, que apresenta os símbolos da Federação das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina (FIESC), responsável por encomendar o projeto. 

No Ceisa Center, as plantas dos projetos e os relatos de antigos frequentadores 
apontam que reformas nas duas entradas do edifício alteraram o projeto original 
e descaracterizaram as obras de arte. Na entrada pela Vidal Ramos, o painel 
escultórico de Roberto Vivas abriga hoje uma loja de colchões; enquanto na 
Osmar Cunha, os jardim onde as obras de Elke Hering foram originalmente 
posicionadas foi remodelado, e as esculturas, que antes figuravam em meio a 
vegetação, hoje estão apoiadas em uma área calçada. 

Quanto ao Edifício Presidente, nenhum indicativo nos desenhos arquitetônicos 
parecia sugerir a instalação de uma obra de arte em seu térreo, o que indica 
que o painel de Zumblick foi implantado após a aprovação do projeto. Nada 
descobriu-se sobre a obra, que chama a atenção por diferenciar-se muito das 
outras obras do artista, suscitando inclusive a possibilidade de não ter sido 
finalizada. 

Já sobre as fotografias: os ensaios foram feitos entre os meses de janeiro e março 
de 2022. Foram cerca de cinco visitas planejadas para cada edifício, feitas em 
diferentes horários do dia e em distintos pontos de visualização – por se tratar 
de edifícios bastante grandes e de esquina, são diversas as possibilidades de 
perspectiva e iluminação a serem registradas. 

Nessas visitas, que muitas vezes incluíam a subida em edificações vizinhas, 
verificava-se os horários ideais de acordo com iluminação e sombreamento para 
um retorno posterior, ou, com sorte, o clima permitia a realização das fotografias 
naquele mesmo instante. Coincidentemente, os quatro edifícios possuem sua 
fachada principal – ou, a que mais me interessava fotografar – voltada para 
o leste, o que fez com que eu optasse por priorizar as primeiras horas do dia 
para a realização das fotos que registram os edifícios em seus contextos; a 
escolha também se deu por outras razões, entre elas o excesso de automóveis 
estacionados nas ruas a partir do horário de abertura dos comércios. 

Tais escolhas me permitiram experienciar a cidade em momentos bastante 
distintos. Por vezes, num mesmo dia, encontrava o centro vazio às 6h da 
manhã, com os primeiros trabalhadores chegando e os frequentadores da 
noite partindo, e o mesmo centro lotado às 16h da tarde. Essas diferenças entre 
horários, público e atividades podem ser percebidas nas imagens. Todas, aliás, 
foram feitas em formato digital e analógico, resultando numa grande carga de 
equipamentos que gerava curiosidade nos passantes e, como de costume, era 
um pretexto também para iniciar conversas – houve os que trouxeram denúncias 
sobre ocorrências locais por acreditarem tratar-se de uma matéria jornalística, 
e outros solicitando meus serviços por me confundirem com detetive 
particular. Ao descobrirem que sou também arquiteta, compreendiam melhor 
meu interesse pelos edifícios, e as perguntas passavam a ser mais técnicas, 
alcançando desde dúvidas acerca de possíveis reformas das obras até críticas 
às decisões arquitetônicas. 

Ao fim, com poucas exceções, a maior parte das imagens apresentadas são 
analógicas. Foram feitas com uma câmera de formato 35 mm, reveladas e 
digitalizadas pelo Lab Lab, laboratório fotográfico de Curitiba, que gentilmente 
atendeu aos prazos do projeto. Podem ser utilizadas virtualmente para fins 
didáticos e de pesquisa, acompanhadas dos devidos créditos. Se for do seu 
interesse utilizá-las, entre em contato comigo pelo e-mail: camila.alba@live.com. 
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