
Favela, comunidade, assentamento precário e 
aglomerado subnormal são termos diferentes sobre 
um mesmo aspecto que se repete por todo Brasil: 
um local com disposição caótica das moradias, onde 
vivem famílias de baixa renda, sem título da terra, em 
meio à precariedade de infraestrutura e vulneráveis 
à ação de fortes intempéries. Em Florianópolis, esta 
é a situação de 50 mil moradores. É também, a parte 
da cidade que cabe aos que carecem de condições 
financeiras para acessar o direito à moradia, o 
refúgio após um dia extenso de trabalho, a solução 
habitacional imediata frente à letargia do Estado. 
Na capital, 68 lugares são assim. Um deles se chama 
Mariquinha, o lar de 1755 pessoas, a comunidade 

que pulsa no centro da cidade

PARTE I

1 QUEM TRABALHA
QUER CASA

“Essas prediarada espalhada pela cidade foi quase tudo eles que ajudaram a fazer”, conta Maria 
Silverio de Oliveira Goes, a irmã dos obreiros. Há mais de 30 anos, a família deixou o Paraná, 
“um lugar bom, mas muito ruim de serviço”, para tentar a vida em Florianópolis. A pioneira foi 
uma tia que depois de construir um barraquinho na encosta do morro da Mariquinha, atrás da 
Rua Menino de Deus, trouxe aos poucos os parentes. Maria chegou por último, sendo acolhida 
pela mãe com tudo o que tinha: três cobertores e as crianças. Hoje, o terreno não é mais o 
capinzal de quando chegou, mas sua casa permanece mimetizada na vegetação que cobre os 
fundos de uma suntuosa clínica médica. Para chegar até onde ela vive, o caminho é feito por 
uma trilha de terra, com acesso pelo terreno baldio da Rua Laura Caminha Meira. O local é 
conhecido como a área dos Paranás, a região de maior vulnerabilidade social da comunidade. 

A Constituição Federal permite aos posseiros de terras privadas da cidade reivindicar 
a propriedade depois de cinco anos de ocupação pacífica, desde que a área tenha no 
máximo 250m². O mecanismo do usucapião urbano  apresenta uma novidade em 2016: 
poderá ser feito diretamente nos Cartórios de Registro de Imóveis, uma opção extra 
de regularização fundiária para quem não quer entrar com processo na Justiça. Com 
a Escritura Pública em mãos, além da segurança jurídica, os donos podem deixar o 
domicílio de herança aos familiares e realizar financiamentos para melhorias na habitação.   

Assim como tantos posseiros, Maria não tem título da terra em que vive. “Ninguém tem, nós 
fizemos as casas e fiquemo aqui”, explica ela, aposentada por invalidez pela Companhia de 
Melhoramento da Capital (Comcap). A margarida - como são chamadas as mulheres que atuam 
no serviço de limpeza pública - que por anos limpou as ruas do centro da cidade, hoje, precisa 
descansar entre um cômodo e outro ao varrer o próprio lar. No início, nem vassoura tinha, 
improvisou a morada com papelão e madeirite achados na rua. Logo precisou se mudar, pois 
um funcionário mandou dizer que aquele mato, onde construíra, era do Hospital de Caridade, 
distante 200 metros dali. Dos transtornos, o menor. Afinal, “o barraco a gente monta no dia”. 
Levou mais tempo para construir o quarto e a cozinha de madeira, que dividiu com o marido e 

três filhos. Depois demorou alguns anos, 
até juntar as economias para comprar tijolo, 
argamassa e telha, transformados por um de 
seus irmãos na edificação de material com seis 
cômodos onde vive hoje. “Eu sempre batalhei 
com os meus próprio braço, nunca tive nada 
de graça”, conta ao explicar porque estranhou 
quando alguém da clínica Baía Sul quis saber se 
ela sairia dali caso ganhasse uma moradia, “eu 
não fiz pra vender, fiz para morar”, sentenciou, 
encerrando a negociação.

Florianópolis precisa construir 14.847 novos 
domicílios para repor os que, no momento, 
não oferecem condições adequadas para se 
viver. O dado é do levantamento feito sobre o 
déficit habitacional dos municípios brasileiros, 
publicado em 2010, pela Fundação João Pinheiro. 
Do total de habitações da capital catarinense, 10% 
se enquadram em pelo menos uma das quatro 
situações que compõem o índice. Primeira: o lar 
é precário, porque é feito com material rústico 
ou em lugar improvisado como praças, barracas 
e embaixo de pontes e viadutos. Segunda: a 
casa ou apartamento comporta muitas famílias, 
que apesar de viverem juntas compartilham a 
intenção de morar em habitações separadas. 
Terceira: o aluguel pago pela população de baixa 
renda é oneroso e compromete 30% ou mais do 
orçamento familiar. Quarta: os imóveis alugados 
onde mais de três moradores dividem um mesmo 
dormitório, configurando um adensamento 
excessivo. No município, a terceira situação é a 
mais expressiva, compõem 50,7% do déficit. 

De acordo com o estudo, o déficit habitacional 
afeta todas as faixas de rendimento, inclusive 
as mais altas, no entanto são as famílias que 
recebem de zero a três salários mínimos por 
mês que compõem a maior parcela do índice. 
Das moradias que precisariam ser repostas no 
Brasil, 62,7% são da população de baixa renda. 
Em Florianópolis, a situação está longe de ser 
resolvida. Nos últimos 19 anos, a prefeitura 
entregou 1.270 unidades habitacionais. Se 
continuar nesse ritmo, o executivo levará mais de 
dois séculos para suprir a demanda atual, e isso se 
ela permanecesse estagnada. 

Outra questão, apontada pela Fundação João 
Pinheiro, é a habitação inadequada que não 
proporciona condição desejável para se viver, 
contudo não implica a necessidade de construção 
de nova unidade. Integram o índice todos os 
lares que não dispõem de ao menos um dos 
seguintes componentes: abastecimento de água, 
iluminação elétrica, esgotamento sanitário, coleta 
de lixo, banheiro exclusivo e os que apresentam 
adensamento excessivo em imóveis próprios, 
visto que os alugados compõem o déficit 
habitacional. Na capital, essa condição atinge 
19.904 domicílios, cerca de 13,5% do total. Em 
âmbito nacional, o número é mais alarmante: 
no ano de 2010, 57% das moradias do país não 
apresentavam todas as condições básicas de 
infraestrutura. 

Antes de a Companhia Catarinense de Águas e 
Saneamento (Casan) aparecer para instalar a rede 

de serviços na região dos Paranás, a privada era 
uma fossa do lado de fora da casa e o chuveiro 
uma torneira, também utilizada para lavar a 
louça. Maria puxava a água de um vizinho que 
morava “lá em cimão”. Tinha que subir com um 
balde e descer caminhando pelo meio do mato, 
tarefa extinta depois que o irmão fez uma ligação 
com um cano. “A comunidade resolve as coisas 
do seu jeito, porque dão conta das necessidades 
mais facilmente, com maior agilidade e eficácia 
do que o poder público”, observa Rita de Cássia, 
socióloga que integra a equipe da Secretaria de 
Habitação e Saneamento Ambiental (SHSA). Dos 
outros serviços básicos, Maria conseguiu acessar 
à luz; mas à coleta de lixo, ainda não. Afinal, não 
há como o caminhão da Comcap chegar até as 
casas embrenhadas na mata. “Dizem que vão 
construir uma rua no carreirinho”, desacredita 
Maria, que há anos ouve a mesma promessa. 
Por enquanto, o descarte é feito no matagal, 
a não ser que o morador se disponha a levar 
os resíduos até a lixeira da rua mais próxima. 
Quando caem nas áreas de declive, latas, papéis e 
embalagens desaparecem das vistas, ao contrário 
dos fogões velhos, geladeiras enferrujadas e 
sofás depredados que ficam pouco escondidos 
na vegetação. Quem melhor enxerga o entulho 
são pacientes e funcionários do centro médico 
Baía Sul, instalado no sopé do morro, que assim 
como os moradores, usufruem da localização 
privilegiada, mas não se misturam. “A clínica 
é o primo rico da comunidade”, define o líder 
comunitário Alex Correia. 

Houve um tempo em que o Baía Sul e a casa de 
Maria faziam parte de um mesmo terreno.  Em 
1923, o libanês Felippe Daura adquiriu de duas 
viúvas as terras que iam da atual Rua Menino de 
Deus até as vertentes do morro. A ocupação das 
partes baixas se consolidou enquanto as matas da 
encosta permaneceram ociosas, até que, nos anos 
1970, foram descobertas pela população migrada 
do campo e das cidades menores. “Aqui mora eu, 
ali meu primo, lá o meu irmão, pra frente outro 
primo, mais adiante o meu pai, aqui atrás a minha 
filha, ali pra cima tem minha irmã”, descreve 
Maria a vizinhança, rodeada de parentes que se 
estabeleceram na comunidade, “tudo vieram por 
causa de serviço, não foi por outra coisa”. Já na 
década de 1960, o desmedido êxodo rural era 
pautado pelas organizações de esquerda, cujas 
críticas ao segregador modelo de urbanização 
vigente acabaram silenciadas durante os anos 
de ditadura. Somente com a redemocratização, 
o movimento da Reforma Urbana conseguiu 
garantir por lei dois artigos na Constituição 
Federal, um sobre o usucapião, outro referente 
aos Planos Diretores e ao uso social do solo, 
prevendo desapropriação e indenização. Ambos 
foram regulamentados anos mais tarde, dando 
origem ao Estatuto das Cidades, em 2001. 

“O Estatuto e a criação do Ministério das Cidades, 
em 2003, foram dois marcos para a urbanização 
de favelas no país”, avalia o engenheiro da 
prefeitura de Florianópolis, Rogério Miranda. 
“Até a década de 1980, a ideia era de retirá-las 
da cidade, tanto que muitos mapas ignoravam 

a informação de sua localização”, lembra. Ele 
confere a mudança de perspectiva à chegada de 
funcionários progressistas nos cargos públicos. 
Como quando Ermínia Maricato, Nabil Bonduki 
e Raquel Rolnik, arquitetos e militantes da 
Reforma Urbana, foram chamados para atuar 
na gestão de Luís Inácio Lula da Silva, dando 
às antigas reivindicações do movimento Sem 
Teto novas possibilidades de realização. De 
forma inédita, até então, a disputa pelo direito 
à moradia tinha suporte no governo federal. A 
reviravolta facilitou o atendimento de reiteradas 
demandas, como a aprovação do Fundo Nacional 
para Habitação de Interesse Social (FNHIS), 
uma ferramenta reivindicada desde o início dos 
anos 1990 e o investimento em novas habitações 
com o Minha Casa Minha Vida (MCMV) e 
em infraestrutura por meio do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC).

Em Florianópolis, o PAC está urbanizando as 
16 comunidades do Maciço do Morro da Cruz, 
território que concentra a maior quantidade de 
população de baixa renda da capital. “Em 2005, 
bem no centro, havia moradias sem torneira 
porque não tinham acesso à água”, lembra o 
engenheiro Rogério Miranda, apontando para 
o diferencial do programa, porque “até então 
a urbanização era feita aos pouquinhos, pois 
não havia um projeto integrado”. Depois das 
intervenções, a etapa final prevê a regularização 
fundiária para garantir que os moradores 
permaneçam nos lugares que ocuparam. Rogério 
explica que a prioridade é manter as pessoas 

no morro, ainda que seja uma opção mais cara, 
como parte da política de integração das favelas 
às cidades.  “Nós gastamos mais com muro de 
contenção para diminuir os riscos do que com 
casas”, diz ele, ao revelar a estratégia que tornou 
habitável os lugares suscetíveis a deslizamentos 
e quedas de blocos rochosos e permitiu a 
continuação dos trabalhos. A constatação prática 
de que os projetos desenhados sobre o papel 
plano seriam um desafio à parte no montanhoso 
relevo do Maciço do Morro da Cruz provocou 
alterações e atrasos no desenvolvimento do PAC. 
Para garantir a infraestrutura, primeiro, tiveram 
que conter as encostas, que davam indícios de 
instabilidade a cada chuva mais intensa.

“Não tem nada perigoso aqui”, reage Maria 
à pergunta sobre os receios de estar em meio 
às suscetibilidades da encosta. “Não há pedra 
grande e as casas é bem feita”, observa, mesmo 
tendo testemunhado o histórico de ocorrências 
na comunidade: uma logo quando chegou, outra 
mais grave há cinco anos. “É só pra lá que ocorre 
o perigo”, afirma, apontando para uma região 
não muito distante de onde vive. “Aqui o que 
pode acontecer é uma casa despencar em cima 
das outra”, avalia, sem aparentar preocupação. O 
lugar que para uns seria de risco é onde Maria se 
sente segura, sossegada e acolhida. “Não preciso 
gastar dinheiro com ônibus, por perto tem posto de 
saúde, hospital, clínica, supermercado, farmácia, 
tem tudo”, observa, sobre as vantagens de viver 
no Centro. As filhas aconselharam a mudança  
para um lugar plano, prevendo os desgastes 
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que a ladeira causará com o avanço da idade, “en-
quanto eu tiver caminhando vou ficando”.  

A respeito das alternativas encontradas por quem 
não tem condições de arcar com os custos da 
moradia, Rita de Cássia cita a urbanista Erminia 
Maricato. “As pessoas foram ocupando da forma 
como elas deveriam, dentro de uma racionalida-
de, de uma lógica, mesmo no risco, porque elas 
jamais morariam perto do seu emprego, da cida-
de, se não fosse pela ocupação”. Nesse sentido, o 
programa do governo federal Minha Casa Minha 
Vida, lançado em 2009, previa o atendimento da 
demanda habitacional no país, oferecendo formas 
de financiamento mais flexíveis do que as ofer-
tadas pelo mercado. Quatro são as possibilidades 
de subsídios e taxas de juros. De acordo com o 
ganho mensal a família se encaixará na faixa 1, 2, 
3 ou 1,5, sendo esta última, a mais recente, com 
atendimento destinado aos que tem renda de até 
R$2.350, criada este ano. Em Florianópolis, desde 
o surgimento do programa, apenas dois foram os 
projetos destinados à população de baixa renda, 
enquanto a faixa 2 – referente aos que possuem 
rendimento familiar de até R$3.600 - foi contem-
plada com 70 empreendimentos.  “O número de 
moradias irregulares é muito maior que o número 
de habitações construídas pelo Minha Casa Mi-
nha Vida”, analisa Rita, sem deixar de problema-
tizar um julgamento moral recorrente. “Quando 
se questiona o comportamento de alguém que 
invade a pergunta de volta é: ‘você tem alguma 
solução para ele?’”.  

Para começo de conversa, o secretário de Segu-
rança Pública do Estado pediu à freira: “Segura 
as tuas cabras que eu seguro os meus bodes”.  Na 
ocasião, Irmã Ivone representava o grupo de 30 
desabrigados que acampavam em frente ao Palá-
cio do Governo. Sem emprego e moradia fixa, os 
migrantes do interior do estado recém-chegados à 
capital dormiram embaixo de marquises, na porta 
da Catedral e em bancos de praças públicas. Ago-
ra estavam decididos a não desmontar as barracas 
sem ter uma solução do governador. Era setembro 
de 1984.

“Naquele tempo, Florianópolis não tinha no Exe-
cutivo nenhuma proposta relacionada à habitação, 
principalmente para as populações mais pobres”, 
lembra Ivone Maria Perassa, na época a escolhida 
para dialogar com o secretário e, anos mais tar-
de, coordenadora do extinto Centro de Atenção e 
Promoção do Migrante (CAPROM).  A entidade 
atendia famílias que viviam nas ruas de Florianó-
polis e as que estavam sob ameaça de despejo. Na 
quinta-feira, dia 13 de setembro de 1984, Ivone 
ocupou com os flagelados a Praça da Bandeira, 
em frente ao prédio da Assembleia Legislativa, 
para reivindicar comida, casa e trabalho. Quando 
estavam prestes a construir banheiros secos no lo-
cal, o Estado achou por bem conversar. 

“Ocupar era a forma de fazer com que as pessoas 
que não tinham casa pudessem conquistar a sua 
e ao mesmo tempo forçávamos o sistema a mu-
dar”, avalia Ivone. A mudança chegou na manhã 
de domingo, daquela semana, quando os manifes-

tantes foram transferidos para um hotel. O então 
governador Esperidião Amin conversou “com os 
sem-terra e prometeu empregos para todos, na 
Comcap, Prefeitura Municipal e Palácio do Go-
verno, entre outros locais. Além disso, falou que 
adiantará metade dos pagamentos, como forma de 
ajudar as famílias a se manterem durante a cons-
trução das casas”, informava a matéria do jornal 
O Estado, na edição do dia 17 de setembro de 
1984. A área escolhida para as moradias ficava no 
alto do morro da Mariquinha e tinha sido recen-
temente adquirida pela Companhia de Habitação 
do Estado (COHAB), em uma manobra em que 
Amin desembolsou dinheiro público para com-
prar o imóvel de uma família amiga, os Daura. As 
madeiras para construção das casas, assim como 
os terrenos, foram financiados pelo poder públi-
co, ficou acordado, então, que os beneficiados 
pagariam 10 % do salário mínimo mensalmente 
durante vinte anos.

Hoje as negociações são outras. Os futuros mo-
radores dos conjuntos habitacionais da Ponta do 
Leal e Jardim Atlântico, em fase de finalização, 
pagarão, cada um, 120 prestações mensais, cor-
respondentes a 5% da renda familiar, sendo o 
mínimo fixado em R$ 25. São os dois únicos re-
sidenciais do programa Minha Casa Minha Vida 
construídos em Florianópolis para o atendimento 
da Faixa 1, que diz respeito às famílias que rece-
bem de zero a três salários mínimos, ambos em 
fase de finalização, com previsão de entrega em 
2017. No total, serão 166 novos apartamentos 
para população de baixa renda, resultado insufi-
ciente para uma capital que até 2010 contabiliza-
va 16.889 pessoas na lista de espera para aquisi-

ção de moradia. A cifra não é mais atual, porque 
há seis anos o cadastro deixou de ser realizado 
pela Secretaria de Habitação e Saneamento Am-
biental (SHSA), a responsável pelos programas e 
projetos habitacionais de interesse social no mu-
nicípio. “A pessoa que procura o órgão não tem 
perspectiva alguma de ter sua demanda atendida”, 
denuncia Albertina de Souza, integrante do Con-
selho Municipal de Habitação de Interesse Social 
por quatro anos. “Por isso que o cadastro foi en-
cerrado, para que o povo não pressione”.

Dentro dos quartos do hotel, abrigados da chuva, 
do vento e ainda das ameaças policiais, os ma-
nifestantes da Praça da Bandeira lamentavam 
apenas a falta de sabonete para dar banho nas 
crianças que a recepção se recusava a fornecer. 
O acordo é que ficariam hospedados por 15 dias, 
tempo suficiente para que construíssem suas ca-
sas em regime de mutirão. O então secretário de 
Desenvolvimento Social do Estado, Raimundo 
Colombo, foi quem providenciou uma caixa do 
produto de higiene. Naquela época a sua secreta-
ria contabilizava 1.864 famílias vivendo em áreas 
de conflito na Grande Florianópolis. Nessas situa-
ções, o estado negociava a propriedade das terras 
com os donos dos lotes ocupados. A notícia do dia 
19 de setembro de 1984 do jornal O Estado infor-
mava: “até agora foram assentadas 300 famílias 
no Morro do Mocotó, 64 no morro da Mariqui-
nha, 400 nos morros da Caixa I e II e outras 300 
no Pasto do Gado. Existem ainda levantamentos 
nas áreas do morro do Horácio e Penitenciária, 
assim como em outras 15 favelas da capital, onde 
estão morando 800 famílias”. Trinta e dois anos 
depois, o número de assentamentos precários em 

Florianópolis é quatro vezes maior.
 Quando Raimundo Colombo subiu o morro da 
Mariquinha para fazer a entrega dos terrenos, a 
casa no alto da Rua Laura Caminha Meira ficou 
lotada. A assembleia de moradores foi na ha-
bitação de madeira, local que durante a semana 
funcionava a creche comunitária e aos sábados e 
domingos a capela de celebração das missas, que 
ocorriam desde 1966. O Padre Pedro Marthendal 
organizou a comunidade católica local e assistiu 
à gradativa ocupação das terras da família Daura, 
no final da década de 1970.  A metade superior 
do terreno estava repleta de casas de famílias 
migrantes e de baixa renda, quando os donos de-
cidiram, em agosto de 1981, entrar com ação de 
reintegração de posse. Foram mais de 42 réus. “A 
amizade entre as famílias Daura e Amin, ambas 
emigradas do Líbano, e a comoção social com as 
pessoas que seriam despejadas confluiu para que 
a negociação fosse feita”, analisa o advogado que 
estudou o processo de compra, Paulo Ruver. “O 
erário público foi utilizado para satisfazer os in-
teresses dos proprietários do imóvel, que em mo-
mento algum se preocuparam com a função social 
da terra”. O cheque de C$ 162 milhões – quantia 
que, na época, equivalia a 1.167 salários mínimos 
- foi nominal ao representante dos herdeiros, José 
Daura, que entre os anos de 1971 e 1975, foi Pro-
curador-Geral do Estado. Logo, naquela ocasião, 
a situação dos moradores que sofreram ameaça 
de despejo e também dos sem terras da Praça 
da Bandeira seria regularizada. O lugar onde os 
recém-chegados se instalaram ficou conhecido 
como Fazendinha, lá construíram suas casas, ain-
da carentes de luz, água e esgoto. 

A reivindicação na Praça da Bandeira foi o nasce-
douro do movimento Sem Teto em Florianópolis. 
A partir dai, vieram outras ocupações, previa-
mente planejadas nas reuniões realizadas todas as 
quartas-feiras, na igreja Santa Teresinha, por in-
tegrantes do CAPROM, estudantes de arquitetura 
da UFSC e por aqueles que careciam de um lugar 
para morar. A segunda foi a Novo Horizonte, no 
bairro Monte Cristo, depois vieram Nova Espe-
rança, Alto da Caieira, Santa Terezinha, Chico 
Mendes e, por fim, a do Parque Esperança. O mo-
vimento, avalia Ivone Perassa, se recolheu quan-
do a questão da moradia popular chegou a outras 
instâncias, como quando, em 1993, conseguiram 
eleger o integrante do CAPROM Lázaro Bregue 
Daniel, como vereador. Nos anos 2000, as ocu-
pações continuaram na região metropolitana de 
Florianópolis pela ação de outros grupos. 

No início de 2016, ocorreu a desocupação da 
comunidade Palmares, instalada desde 2013 em 
uma Área de Preservação Permanente (APP), 
na divisa entre os bairros Serrinha e Caieira, em 
Florianópolis. “A situação ali era de uma tragé-
dia anunciada”, explica a assistente social, Julia-
na Rosane Guilardi, a respeito da suscetibilidade 
dos moradores aos riscos geológicos, agravados 
com o desmatamento do local. Uma ordem judi-
cial determinou que o município indenizasse 26 
famílias e as assistisse com o benefício do auxílio 
habitacional por dois meses. Hoje, as ocupações 
Amarildo, que iniciou no norte da ilha e no mo-
mento está em Águas Mornas, e Contestado, em 
São José, explicitam a ineficiência da política ha-
bitacional do estado, que em outubro deste ano, 

apresentava o segundo metro quadrado mais caro 
do país.

“Quando se compara o déficit habitacional de Flo-
rianópolis com a quantidade de pessoas atendidas 
numa ocupação, o resultado parece irrisório”, 
observa Ivone, que atuou como coordenadora 
do Movimento Nacional de Luta pela Moradia 
(MNLM). “No entanto, elas geram uma tensão 
social, que sinaliza a falta de casa para a popula-
ção. Foi através dessas lutas que nós conseguimos 
tornar a habitação popular uma preocupação e 
uma necessidade, no país”.

O fato de o movimento Sem Teto de Florianópo-
lis estar desarticulado não angustia Ivone, porque 
compreende que há outras possibilidades de en-
frentamento. “Hoje existem tantos espaços públi-
cos ociosos, a luta tem que ser no Conselho de 
Habitação, na Secretaria de Habitação, na discus-
são do Orçamento Municipal”, argumenta Ivone, 
que nas últimas eleições concorreu como candi-
data à vereadora pelo PC-do-B, mas não foi eleita. 
Na sua concepção, somente dois mandatos foram 
sensíveis à situação das populações empobrecidas 
na cidade: o de Edison Andrino (PMDB), ao criar 
em 1989 o Fundo Municipal de Integração So-
cial, que tratava das questões habitacionais para 
as pessoas de baixa renda, e, no início dos anos 
1990, com o orçamento participativo de Sérgio 
Grando (PPS). A atuação de Grando, também, foi 
destacada na tese de doutorado da arquiteta Elai-
ne Dorighello Tomás, no curso de pós-graduação 
em Geografia da UFSC. De acordo com o estudo, 
a administração municipal da Frente Popular em 
Florianópolis deu visibilidade aos problemas es-

truturais de moradia, alimentação e infraestrutura 
das comunidades periféricas, mas a continuidade 
dos seus propósitos foi interrompida nas gestões 
posteriores.

De acordo com a Secretaria de Habitação e Sane-
amento Ambiental, a política de habitação no mu-
nicípio de Florianópolis foi incrementada entre os 
anos de 1997 e 2004, durante os dois mandatos 
de Ângela Amin (PP). Na época, 1.111 unidades 
foram entregues à população por meio do Habi-
tar Brasil BID - um programa piloto de melho-
rias das condições habitacionais da população 
carente, lançado em 1999, pelo então presidente 
Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e ainda em 
vigor nos dias de hoje - que viabilizou a constru-
ção de moradias nas comunidades Chico Mendes, 
Vila Cachoeira, Vila União e Mocotó. “A Ângela 
Amin levou melhorias para esses locais, no entan-
to continuou um trabalho pré-existente”, avalia 
Ivone. “Ela não desenvolveu proposições para as 
famílias que ainda não tinham ocupado”. 

Depois disso, na gestão de Dario Berger (PMDB), 
foram assinadas ordens de serviço para constru-
ção de 50 unidades unifamiliares no Maciço do 
Morro da Cruz. No mesmo mandato, a parcela 
do PAC destinada à habitação previu a constru-
ção de 438 novas habitações, das quais 146 foram 
contratadas. De acordo com a Secretaria de Ha-
bitação e Saneamento Ambiental, devido à falta 
de recursos, o restante será atendido pelo Minha 
Casa Minha Vida, se houver repasse de verba do 
governo federal. Também estão pendentes, ou-
tros seis projetos de conjuntos habitacionais que 
só poderão ser retirados do papel quando hou-

ver abertura da nova etapa do programa MCMV. 
“Agora que está diminuindo a verba do Minha 
Casa Minha Vida, não tem o que fazer”, lamenta 
a integrante da União Florianopolitana de Entida-
des Comunitárias (UFECO), Albertina de Souza. 
Ela critica a dependência do município em rela-
ção ao programa federal, alegando que em nível 
local não houve incentivo e elaboração de projeto 
para habitação de interesse social.

Florianópolis aderiu ao Sistema Nacional de Ha-
bitação de Interesse Social (SNHIS) em 24 de fe-
vereiro de 2007, o que em tese, traria melhorias 
e investimentos em moradia para a população 
de baixa renda. Até então, todas as conquistas ti-
nham sido a partir de projetos pontuais do execu-
tivo, realizados em cima das ocupações organiza-
das pelos movimentos sociais.  Com a adesão ao 
sistema, coube ao município criar um plano mu-
nicipal, um conselho e um fundo. O Plano Muni-
cipal de Interesse Social (PMIS) traçou um diag-
nóstico da situação habitacional de Florianópolis 
e apresentou soluções e orçamentos. O Conselho 
de Habitação garantiria a participação popular nas 
discussões e decisões. O Fundo seria usado para 
repasse de recursos. 

Em 2016, previa-se R$ 152,8 milhões para o Fun-
do Municipal de Habitação de Interesse Social 
(FMHIS). No entanto, apenas 10,4% da quantia 
estava garantida, visto que sairia dos cofres da 
prefeitura, o restante do percentual ficou a mercê 
dos repasses dos governos federal e estadual. O 
cenário piorou quando, em março deste ano, foi 
decretado pelo prefeito Cesar Souza Jr. o corte de 
cerca de R$ 364,6 milhões do orçamento. Com 

isso, o Fundo sofreu um desfalque de 94% na ver-
ba destinada para 2016, restando apenas R$ 880 
mil para investimento. 
 
O cenário é mais pessimista para 2017. A Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LOA) estima R$ 39,4 
milhões para o FMHI, 25% do que foi orçado 
para 2016, sendo que apenas 2,3 milhões sairão 
dos cofres municipais, o restante será aplicado se 
a prefeitura receber repasses externos. “Como é 
possível desenvolver a Política Habitacional de 
Florianópolis com esta perspectiva?”, indaga Al-
bertina de Souza, para quem a vontade política se-
ria o primeiro passo rumo às melhorias. Durante 
a campanha eleitoral, o prefeito eleito Gean Lou-
reiro (PMDB) enviou o vice João Batista Nunes 
(PSDB) para substituí-lo no debate promovido 
pelo Conselho de Habitação de Interesse Social 
com os candidatos. Na ocasião, os conselheiros 
questionaram sobre as propostas para moradia em 
Florianópolis. “Ele falou nada com nada, acho 
que nem sabia o que estava fazendo lá, muito me-
nos o que é o Plano de Habitação de Interesse So-
cial”, constata Albertina, ex-conselheira, presente 
em todas as sabatinas.

Quando os manifestantes da Praça da Bandeira se 
instalaram na Fazendinha, há tempos a comunida-
de era conhecida como Mariquinha, por conta de 
uma senhora que em 1930 comprou boa parte dos 
terrenos da região, dividiu em lotes e vendeu para 
as pessoas de baixa renda. Maria José de Souza 

Soares era lavadeira e tinha uma frequentada casa 
de prostituição, na baixada do morro, em frente 
ao atual Instituto Estadual de Educação. Atraídos 
pela fama do local, os moços que não queriam 
alardear a aventura convidavam um ao outro para 
ir no “portão de ferro”, enquanto os marinheiros 
chegavam sem disfarçar. Fossem discretos ou es-
crachados, uma senhora anã recepcionava a todos 
os clientes na porta de entrada.

“Eu acho que meu marido e talvez algum dos 
meus filhos mais velhos andaram por lá”, des-
confia Isabel de Souza. Dona Bela é vaidosa, aos 
85 anos, anda de colar, brincos e esmalte rosa nas 
mãos. Nascida no Rio de Janeiro, pulou de cida-
de em cidade até se estabelecer em Florianópolis, 
onde criou 12 filhos: “Meu marido adorava me 
ver barriguda”. O falecido foi pedreiro e homem 
muito trabalhador, mas o dinheiro para a comida 
das crianças não trazia para a casa, uma meia água 
de madeira, de um cômodo, no alto do morro da 
Mariquinha. As melhorias na habitação e o sus-
tento da família vieram do trabalho de lavadeira 
e, depois, com a tripla jornada como faxineira 
de dona Bela. “Quando me mudei, chorei três 
dias, afinal, quem é que deixa um lugar plano pra 
morar num morro?”, lembra, “mas como mulher 
com filho desacompanhada era mal falada eu vim 
atrás dele”. Desde então, assistiu ao crescimento 
da ocupação no local, viu chegar os “sem terra 
do Amin” na Fazendinha, presenciou a consolida-
ção do tráfico na região e percebeu mudanças no 
quintal de sua casa. “Essa pedra cresceu, não era 
assim, tão aflorada”, constata, apontando para o 
matacão enorme encostado na parede dos fundos 
de sua casa. Uma observação pertinente, afinal a

 
vizinhança está classificada como grau de risco 
R3, em que é “perfeitamente possível a ocorrên-
cia de eventos destrutivos durante episódios de 
chuvas intensas e prolongadas, no período de um 
ano”, segundo o Plano Municipal de Redução de 
Risco (PMRR). 

Na Mariquinha, o risco maior é a queda e o ro-
lamento de blocos, ocasionados pelo avanço do 
intemperismo, um processo natural que muda a 
estrutura física e a composição química das ro-
chas. A insistência da água molda a pedra dura e 
desgarra o solo do entorno, isolando os matacões 
na superfície do terreno, a condição propícia para 
que se movimentem morro abaixo nos dias de 
chuva. Assim “crescem” as pedras, uma mudança 
silenciosa, percebida com o passar do tempo ou 
com a ocorrência de acidentes. A ação antrópica 
nas áreas de declive determina o grau de vulne-
rabilidade a que estarão expostos os moradores, 
visto que as edificações feitas sem nenhum tipo 
de acompanhamento técnico, a infraestrutura pre-
cária, a remoção da cobertura vegetal, a ocupação 
desordenada aumentam o perigo em lugares sus-
cetíveis por natureza. “As pessoas que não têm 
condições de viver em um terreno estável, vão 
para as áreas de risco, no entanto elas também 
não têm dinheiro para estabilizar o solo em que 
se assentam”, observa o geólogo, Rodrigo Sato. 
Ele garante ser possível instalar-se com segurança 
nas encostas, desde que se arque com os custos da 
engenharia, “as mansões construídas no Maciço 
do Morro da Cruz têm sapatas de concreto que 
custam cada uma R$ 10 mil, com esse valor tem 
gente que constrói uma casa inteira”.

2 EM TERRA DE BODE
BOM CABRITO BERRA

3 “QUEM DEIXA UM  LUGAR PLANO
PARA MORAR NUM MORRO?”

continuação no próximo panfleto


