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Como foi moldado o sonho de uma geração de jovens que priorizava a participação no
desenvolvimento do país através da sua contribuição profissional?
Ainda que pesassem as nuvens do autoritarismo da ditadura militar, em Porto Alegre, nos anos
1960-1970, o pano de fundo para este compromisso compartilhado entre companheiros de trajetória
foi sendo alimentado pelas reflexões acadêmicas, ideológicas e culturais e pelo fulgor da idade das
descobertas e compromissos amorosos.
Quem viveu não esquece dos Beatles, da Bossa Nova, do DAFA (Diretório Acadêmico da
Faculdade de Arquitetura), do Arquisamba, do “Nosso ensino é uma farsa...”, da viagem de

reconhecimento da arquitetura brasileira com o professor Júlio Curtis, das reuniões dançantes, dos
bailes da Reitoria e dos namoros que rolavam...
Desde o extremo sul do país, era preciso descobrir o que estava além... Os gaúchos partem
para desvendar o território brasileiro: Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, o carnaval da Bahia...
André encerrou a formação pré-universitária, com uma viagem emblemática, de carona, com
colegas anchietanos, pelo litoral catarinense. Foi cooptado pela beleza dos lugares e pelas pessoas
que ia descobrindo.
Ainda não havia a BR101, como via articuladora da ligação do litoral do Rio Grande do Sul
com a costa de Santa Catarina. Os jovens seguiam atrás das máquinas que abriam a rodovia, em busca
de Garopaba, Farol de Santa Marta, Florianópolis... Estava começando a montagem da cena turística
do litoral catarinense...
André, recém-formado, voltou a Santa Catarina em 1971/75 para trabalhar em Itapema em
projeto hoteleiro (Plaza Itapema Resort), iniciando sua experiência com temas turísticos que
marcaram sua trajetória profissional.
Mais tarde, ancorou para sempre em Florianópolis, em sua aconchegante e bonita casa, junto
da igreja da Lagoa da Conceição, com visual dominante sobre a lagoa, as dunas e o mar. Vizinhando
com nativos e forasteiros, também apaixonados pela ilha de Santa Catarina, foi descobrindo,
admirando e divulgando as peculiaridades da terra, as festas, o folclore e a cultura açoriana.
Seu “Desenho Alternativo”, escritório no topo do edifício Zahia, no calçadão da Felipe
Schmidt, um belvedere que permitia vista panorâmica do centro Urbano e do mar, foi local inspirador
das ideias que nortearam a proposta da equipe, por ele coordenada, vencedora do concurso de projeto
para o Aterro da Baia Sul em 1996-1997. Era também um escritório de visita obrigatória para os
arquitetos amigos ou daqueles que passavam pela cidade, sempre encantados com os projetos ali
realizados e suas configurações em maquetes e pranchas, organizados em primorosa expografia.
Dos ruidosos anos 80 restaram marcantes contribuições de autores diversos e contraditórios
ao panorama urbano da Ilha: do lado oeste o projeto e construção do Jurerê, que por internacional não
visava a valorização das coisas locais, entre elas, principalmente, a plana paisagem nativa, destruída
pela repetição massiva do padrão loteamento total, oriundo das práticas litorâneas gaúchas, como
Atlântida;
Do lado leste, André soube reger com maestria a conversa da paisagem construída com a
paisagem natural em torno ao morro do Costão. Tudo era motivo para a composição discursiva entre
o território, paisagem, urbanismo e arquitetura totalmente trabalhados, desenhando ao final o
premiadíssimo Costão do Santinho, um dos principais resorts do país. A idéia do logo, utilizando as
fantásticas inscrições rupestres, exemplifica a valorização do totalmente local.

Para além dos projetos em todas as escalas (territorial, urbana e arquitetônica), desenvolvidos
no Desenho Alternativo, arrolados em seu artigo para a Revista ARKE da UNIVALI, outros aspectos
da sua brilhante contribuição profissional e humana são aqui enfatizados.
Na gestão de Edison Andrino como prefeito da capital, foi atuante Secretário de Turismo
Esporte e Cultura. Ali, somando contribuições de arquitetos da cidade, realizou importantes trabalhos,
como o estudo das Trilhas da ilha de Santa Catarina (Menção Honrosa no Congresso de Arquitetos
da Bahia em 1981), com a inovadora solução de transporte público com baleeiras e a revitalização do
povoado da Costa da Lagoa com seus restaurantes típicos e o projeto do Sambódromo no aterro da
Baia Sul. É também mérito do seu trabalho como Secretário, a criação da Fundação Franklin Cascais,
dotando a cidade de fundamental Órgão responsável pela Cultura local. Contribuiu ainda com a
criação e divulgação do epíteto “Ilha da Magia”, adoçando a imagem da cidade como atrativo
turístico. Por sua dedicação a cidade recebeu o diploma e medalha de mérito do Município de
Florianópolis - Virgílio Várzea em 2018.
Em 1977 começa o Curso de Arquitetura da UFSC, onde André participa como um dos
articuladores da equipe de professores.
Também em 1977 chega a Florianópolis a Eletrosul, com aproximadamente 500 funcionários
e 2500 familiares, provocando uma modificação radical na vida da cidade e trazendo projetos de seus
empreendimentos que possibilitaram a participação de arquitetos locais. André contribuiu nesta
ocasião com projetos para a vila residencial da Usina Hidrelétrica Ilha Grande, no Paraná, um
acampamento para 35000 habitantes.
Ainda como contribuição à cidade de Florianópolis, participou ativamente em 1994 da
Primeira Oficina de Desenho Urbano, sobre a escala territorial da Ilha de Santa Catarina, organizada
pelo IPUF (Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis) e pelo Departamento de Arquitetura
da UFSC, cujos resultados foram consolidados em livro publicado pela Editora da UFSC.
Com relação a escala do território do estado de Santa Catarina, em 2010, participou
intensamente do projeto Vita et Otium que aprofundou leituras desde a serra até o mar, dos 550 km
litorâneos, propondo soluções em grande equipe com mais de 40 arquitetos. Ainda com relação ao
território estadual aprofundou soluções urbanas para o Balneário Morro dos Conventos - Araranguá
/ SC no ano de 1997.
Também como arquiteto preocupado com a responsabilidade e presença da categoria
profissional nas decisões de importantes questões relativas à organização do espaço da cidade, do
estado e do país, André participou do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de Santa
Catarina, como seu presidente (Gestão 1982/83 e representante do conselho superior do IAB nacional

1982/90) realizando Reunião do Conselho Superior do IAB Nacional (COSU) em Florianópolis no
ano de 1982.
Ressaltando o significativo trabalho de André para a Ilha de Santa Catarina, disse o cronista
social do DC, que um dos seus mais importantes sonhos não concretizados foi a conexão do centro
Urbano com o Mar, como proposto pelo projeto ganhador do concurso do Aterro da Baía Sul, que
permitiria, com a Praça D’Água , o cênico retorno do colorido das baleeiras, fundeadas junto ao cais
do Mercado e da Alfândega, re-significando o local, hoje um presépio decadente, pela ausência das
atividades náuticas fundadoras da cidade.
Prejudicada a realização da proposta, nos idos de 1996-97, pelo imobilismo dos políticos de
plantão, agora na despedida de André Schmitt, em cerimônia lotada com arquitetos de todas as idades,
cogitava-se de como a cidade poderia homenageá-lo tornando sua presença perene.
Que melhor oportunidade haveria para os arquitetos reivindicarem a implantação da
marinheira Praça D’Água de André, ganhadora do Concurso?
Gostaríamos de ouvir as opiniões dos colegas, em resposta a esta proposta de homenagem a
quem tanto fez pela qualidade urbana de Florianópolis.
Citando Antoine de Saint Exupery, como no novo Floripa Airport.
“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si,
levam um pouco de nós”.

Florianópolis, novembro de 2019
Nelson Saraiva e Maria Elisabeth Pereira Rêgo
Contatos: arqsaraiva@gmail.com / escala.arq@hotmail.com

Por André Schmi
(Arquiteto / Urbanista e Coordenador de Projetos Urbanos do DESENHO ALTERNATIVO, um dos escritórios responsáveis pelo
desenvolvimento do Projeto da Pedra Branca; do Costão do San nho e Jardim Botânico de Florianópolis)

O “PONTO DE PARTIDA”
E AS ESCALAS DE TRABALHO
Várias são as escalas de trabalho do Arquiteto;
Independente da ESCALA de trabalho, o “PONTO DE
PARTIDA” de um projeto é o mesmo: um espaço sico
para intervenção (um terreno, região ou território);
um programa de a vidades a serem desenvolvidas
naquele espaço; e a incidência do conhecimento e
das “ideias”. Enquanto que o conhecimento é
representado pela “bagagem” de informações
adquiridas pela formação, experiência pessoal e
proﬁssional (técnico‐cien ﬁca, sócio‐cultural, ...), as
“ideias”, são “descobertas” pelo abstrato caminho de
percepção e da intuição.
É então que a colisão destes fatores determina o
momento em que o papel em branco começa a
ganhar VIDA, para surgir o primeiro “TRAÇO”.
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AS DIFERENTES ESCALAS
E SUAS RELAÇÕES
Normalmente os projetos demandados nos
convocam para atuação em uma escala especíﬁca.
Poucos são os que nos desaﬁam para atuação em
várias escalas simultaneamente. Aos primeiros, há
que se buscar a abordagem e o entendimento das
escalas adjacentes e a abertura para suas relações:
do Conjunto Arquitetônico, para o tecido urbano; do
Edi cio para o seu entorno imediato, para a rua, para
os espaços públicos, para os pá os, etc...; do interior
para o exterior; do espaço interno (vazio), com o
mobiliário e os equipamentos para receber o “uso” e
abrigar a vida.
Aos segundos, o belo desaﬁo do projeto (proposta),
está em explorar a variabilidade destas escalas e a
riqueza de suas transições, cujas descobertas se
iniciam no “par do” (“ponto de par da” do projeto).
O exemplo mais signiﬁca vo de minha experiência
proﬁssional, neste caso de abordagem de várias
escalas em uma única demanda, foi a do COMPLEXO
TURÍSTICO COSTÃO DO SANTINHO.
Ali estão presentes:
‐ a Escala Urbana, quando contribuímos para o
desenvolvimento do Pré‐Plano Urbanís co do
Projeto integrado da Praia do San nho (considerada
uma “pequena praia de mar aberto”, com menos de
02 Km. de extensão e que, pela legislação vigente,
deveria receber antecipadamente um “projeto
integrado” para totalidade da praia), e juntamente
com a equipe do IPUF – Ins tuto de Planejamento
Urbano de Fpolis.
‐ A escala do Conjunto
‐ A escala de Ediﬁcação
‐ A escala de Mobiliário e de Equipamento
‐ A escala da Paisagem

COMPLEXO TURÌSTICO
COSTÃO DO SANTINHO

PROJETOS TURÍSTICOS / OU:
TURISMO E SUA RELAÇÃO COM O ESPAÇO
Considerando‐se as caracterís cas da paisagem
litorânea do Estado de Santa Catarina (em seus mais
de 500 Km. de recortada Costa Atlân ca),
abrangendo baías, enseadas, variedade de ilhas
vulcânicas (incluindo a ilha de SC, que abriga a capital
do Estado, conjunto de lagoas e parques dunares
litorâneos, além dos cenários com “panos de fundo”
da Serra do Mar, e um verdadeiro “mosaico de
etnias” fundadoras de assentamentos ricos e
diversos que se instalaram nessa mesma paisagem
litorânea, podemos mensurar a importância da
valorização e preservação deste patrimônio (natural
e cultural), para o desenvolvimento do Estado de SC.
Entendendo o TURISMO como uma a vidade
eminentemente espacial, constatamos:
1.
Ao haver deslocamento das pessoas em um
espaço geográﬁco (região, cidade, bairros...)
estamos falando em “mobilidade”, (ﬂuxos, roteiros,
pontos de par da, atra vos, etc...), portanto,
a vidade espacial e suas consequências;
2.
Como todo este deslocamento a que nos
referimos, é mo vado pela “atra vidade” de seus
pontos de interesses (naturais ou sócio‐culturais),
sabemos que a única forma de manter esta a vidade
(turís ca) implica na preservação de seus “atra vos”:
o espaço/paisagem natural e o espaço/paisagem
cultural produzido pelo homem.
Os projetos arquitetônicos e urbanís cos ligados à
a vidade turís ca devem ser, necessariamente,
indutores da preservação da paisagem natural e
cultural.
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A EXPERIÊNCIA DE
“FAZER ARQUITETURA”
Também aqui, o ato de “produzir” o Projeto
Arquitetônico (urbanís co, paisagís co, etc.), se
presta a diferentes e ricas possibilidades:
‐ De forma individual: geralmente quando as escalas
de abrangência e programas são mais reduzidos; ou
como também acontece, quando a personalidade do
autor for mais “dilatada”;
‐ Em grupo: quando da cons tuição de parcerias /
sociedades para responder aos desaﬁos das
demandas;
‐ Em empresas: quando o arquiteto se integra à
equipe de pessoas de uma ins tuição organizadora,
quer seja pública ou privada;
‐ Em “cole vos”: quando um grupo de proﬁssionais
se reúne em torno de “ideias” (base comum) para
produção de respostas cria vas.
Na minha experiência proﬁssional, poucas foram as
vezes em que a resposta do projeto foi efe vada em
“viagem solo”. Na sua grande maioria, foram
produzidas na rica experiência do trabalho em grupo
(parcerias ou equipes dos escritórios de arquitetura
que par cipei: MAQUETA (1966‐70), ARQUIDÉIA
(1975‐77) e DESENHO ALTERNATIVO (desde 1977).
Mas também, destacamos como extremamente
gra ﬁcantes, as experiências na par cipação de
“cole vos”. Às vezes, montados para responder aos
desaﬁos de Concursos Públicos de Arquitetura (de
projetos ou de ideias) – como no caso do Concurso do
ATERRO DA BAÍA SUL, em Florianópolis; e, às vezes,
ar culados para a intrigante experiência de “fazer
arquitetura” a par r de “oﬁcinas”, “charretes”, “work
schops”..., com a composição de pessoas ou de
escritórios de arquitetura – caso do projeto do
“bairro sustentável PEDRA BRANCA” que envolveu
07 escritórios de arquitetura locais com consultores
nacionais e do exterior; e o caso do JARDIM
BOTÂNICO DE FLORIANÓPOLIS, onde foi ar culado
um “consórcio” de 03 escritórios de arquitetura com
consultores, das áreas do urbanismo e ambiental.
Em todas estas experiências o mesmo denominador:
“Fazer arquitetura” para o uso e bene cio das
pessoas.

PARQUE METROPOLITANO
DIAS VELHO (CONCURSO)

PEDRA BRANCA
BAIRRO SUSTENTÁVEL

JARDIM BOTÂNICO
FLORIANÓPOLIS
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