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VISTA AÉREA DO MORRO DO 25

INICIO: AS FACES OESTE E NORTE DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ
OCUPAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
O recorte inicial de estudo compreende as faces oeste e norte do Maciço do Morro
da Cruz, entre o Imperial Hospital de Caridade e a Penitenciária de Florianópolis. Anteriormente conhecido como Morro do Antão, teve sua ocupação em quatro etapas. A primeira
aconteceu de modo lento, entre a metade e o fim do século XIX, por escravos que fugiam e
embrenhavam-se nas matas próximas ao Hospital de Caridade para se esconder. As primeiras comunidades negras foram formadas onde atualmente ficam o Morro da Caixa D’Água
e o Morro do Mocotó, acobertadas por aqueles que ainda serviam seus senhores. Com a
abolição da escravatura, em 1888, a ocupação se intensificou, principalmente nas ruas Major
Costa e Nestor Passos, mas foi com o movimento higienista e suas repercussões que a ocupação tornou-se significativa.
Duas grandes obras, o aterro da Praia Menino Deus e a construção da Avenida do Saneamento, impulsionaram a migração da população pobre para as terras vagas do Morro
da Cruz, criando e consolidando as primeiras favelas do Chapecó (atual Morro do 25), Caixa D’Água (também conhecido como Monte Serrat), Nova Trento e Mocotó até a década de
1930. Quando a última área à leste da Avenida foi loteadas e calçada, os últimos habitantes
foram expulsos para o Morro e fundaram as comunidades da Nova Descoberta e Inferninho,
próximas ao Morro da Caixa (DIAS, 1947).Com o passar dos anos e o aumento da densificação, outras áreas do Morro da Cruz foram ocupadas, seguindo o caminho que dava acesso
à freguesia da Santíssima Trindade, dando origem às comunidades como Ângelo Laporta,
Morro do Céu e Morro do Horácio.
Entre as décadas de 30 e 60, a primeira onda migratória rural chega à Florianópolis,
também de famílias descendentes de escravos, impulsionada pela decadência da economia
de cidades próximas como Antônio Carlos e Biguaçu e o desenvolvimento da construção
civil na capital. Outro fator fundamental, foi inauguração da Penitenciária Estadual, no caminho para a Trindade, que atraiu familiares que desejam ficar próximos aos detentos (TOMÁS,
2012).		
Pimenta e Pimenta (2004) ainda relatam uma segunda migração rural entre a década
de 70 e o início dos anos 2000 que tem relação com o boom imobiliário e turístico de Florianópolis. Vindas do interior do estado catarinense, as famílias mudaram-se para a capital pela
oferta de empregos no setor da construção civil e instalaram-se nas cotas mais altas do Maciço, integrando comunidades já consolidadas (como a Vila Santa Vitória), ou ainda criando
novos núcleos, como a Serrinha e Caeira do Saco dos Limões, na face que faz limite com a
Trindade (fora do recorte de estudo).
Assim, é possível perceber que todas as etapas de ocupação aconteceram espontaneamente e não de forma organizada ou incentivada diretamente por políticas públicas.
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FEIRA

Na travessa Julião do Vale, a caixa da via é reduzida para 5,8m e
as calçadas são estendidas para ampliar o espaço onde a feira de hortifruti é realizada. As travessias elevadas para pedestres conectam as
largas calçadas e ampliam o espaço de feira, que agora pode ser ampliada e diversificada toda a travessa.

meio: o morro do clube 25
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Através de diversas obras, seja de cunho municipal ou estadual, o poder público gerou
um grande déficit habitacional durante todo século XX, mas medidas assistenciais só
foram tomadas no século seguinte (PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/
PMF, 2008).

ANÁLISES SÓCIO-URBANAS

Um movimento importante relacionado às comunidades do Maciço é o de ascensão social, ainda que muito lento e discreto. Em seu estudo sociológico intitulado Cor e
Mobilidade Social em Florianópolis (1960), Fernando Henrique Cardoso e Octavio Ianni
abordam que ainda na década de 50 “as oportunidades ocupacionais da mão de obra
negra (residentes do Morro da Cruz) se concentram em torno de atividades nas quais os
escravos se especializaram (serviços domésticos e atividades braçais em geral)” (CARDOSO, IANNI, 1960:113). Ou seja, desde a abolição da escravidão em 1888 até o fim da
década de 50, pouco se alterou na estrutura social da área.
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Atualmente, nenhuma comunidade do Maciço do Morro da Cruz dentro do recorte estudado segue mais o estereótipo da favela brasileira. A maioria das ruas e vielas são pavimentadas, as casas são de alvenaria e não barracos de madeira sem luz, água ou saneamento.
O caminhão de lixo faz a coleta de resíduos (pelo menos até onde consegue) e há creches,
escolas e centros de saúde dentro da malha que conserva sua origem através dos becos,
escadarias, labirintos.
Contudo, não há como negar as décadas de negligência do poder público com estas
comunidades. Sugai (2015) aborda que os planos municipais das décadas de 50 e 60 indicavam que o crescimento e desenvolvimento de Florianópolis deveriam se concentrar na área
central da Ilha, como os bairros Centro e Trindade. Mas uma série de obras e investimentos
municipais e estaduais foram direcionados ao norte da Ilha nos anos 70, beneficiando loteamentos privados localizados nos balneários. Ou seja, mesmo que a ocupação do Maciço
seja da década de 40 e já apresentava problemas de infraestrutura na época, o poder público
escolheu não atender as comunidades de baixa renda e beneficiar loteamentos privados de
origem posterior.
A Lei Municipal nº595/1927, que permite “as construções de casas de madeira, com
os requisitos hygienicos necessários, em terrenos fóra da zona central da cidade, (...) que as
referidas edificações não sejam visíveis das ruas ou praças já existentes”, deixa claro que o
governo não repreenderia a migração da população para o Morro desde que suas construções não aparecessem na paisagem, da mesma forma que não daria incentivos ou infraestrutura. Assim, desde a construção de moradias à qualificação do espaço urbano, qualquer
infraestrutura presente nas comunidades atualmente é uma conquista recente e coletiva.

A ORIGEM: MORRO DO CHAPECÓ

Como abordado anteriormente, o Morro do Chapecó teve sua fundação entre as
décadas de 20 e 30 na atual rua Padre Schrader, nas primeiras migrações impulsionadas
pelas obras higienistas na Avenida do Saneamento. Segundo Lohn e Arend (2013), a
ocupação se consolidou com a abertura da Penitenciária da Pedra Grande (atual Penitenciária de Florianópolis) até a década de 60, quando familiares de presidiários migraram de Chapecó, cidade no oeste do estado, instalando-se também na servidão Franzoni e rua São Vicente de Paula. Através de imagens aéreas (PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORIANÓPOLIS, 2018), ainda é possível identificar uma terceira etapa de ocupação
que ocorre no início dos anos 2000, adensando a região entre a rua Padre Schrader e o
Morro da Nova Trento (Rua João Carvalho) e abrindo as ruas travessa Catharina Paulina
de Oliveira, Bom Pastor e servidão Orlando Clarindo Machado.
A comunidade passou a ser conhecida como Morro do 25 com a abertura e popularidade do União Recreativa 25 de Dezembro em 1933. Inicialmente apenas um clube
de bailes, a organização da associação tornou-se uma rede complexa de relações sociais e territoriais, transformando o seu espaço construído em símbolo - o Clube 25
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Descendo pela rua Padre Schrader, uma grande faixa elevada
conecta a frente dos bares com o mercado, demarcando o local onde
acontece a roda de samba. Não há bancos, canteiros ou obstáculos:
o espaço é versátil para a ocupação livre da comunidade, seja para o
tráfego do dia-a-dia, para as poucas mesas durante a semana ou para
seu completo fechamento em grandes eventos.
Antes sem reboco, uma grande parede cega entre os bares gra-

fitados abre espaço para uma intervenção artística coletiva. A parede preta com os dizeres “Aqui no 25 eu já...” coleta histórias e relatos da comunidade sobre ela mesma a
serem escritos com giz. É a memória coletiva sendo construída, apagada pela chuva e
reescrita pelos moradores do 25. A parede simboliza que a identidade coletiva de uma
comunidade só pode ser determinada por ela mesma em conjunto. Sua condição é efemeridade do tempo: nada será como antes, não se pode recriar o antigamente. Tudo o
que resta são memórias compartilhadas e a renovação do futuro.

Assim como outros espaços comunitários no Maciço do Morro da Cruz, o Clube 25 foi construído em conjunto pela própria comunidade, não havendo registros de
plantas ou desenhos antigos. Segundo relatos de Silvio e Zilma de Souza, ex-diretores
do Clube (SOUZA, SOUZA, 2018), inicialmente o espaço de 200m² era de madeira e
possuía apenas um banheiro. Posteriormente, o terreno ao lado foi anexado, a madeira
substituída por alvenaria e o espaço interno reformulado. Após a reforma, o Clube contava com três banheiros, um vestiário, bar, sala de som, depósito, bilheteria, duas salas e
uma pista de dança com o assoalho original, ocupando um total de 513m².
Nas primeiras décadas, a agremiação realizava apenas bailes sociais aos domingos (domingueiras), bailes de gala e bailes de carnaval (MARIA, 1997). Posteriormente
também tornou-se sede de times de futebol da várzea, como o Vanguarda e Demolidor
(SOUZA, SOUZA, 2018).
Maria (1993) relata que o Clube tornou-se exclusivo para negros depois de algumas brigas entre brancos e negros. Cardoso e Ianni descrevem, em 1960, que “esse
clube de negros e mulatos, aliás, é dos melhores organizados da comunidade, entre
aqueles de elementos de cor. Mantém as mesmas normas rígidas estabelecidas na década de 30, quando foi fundado. Não aceita brancos como sócios; apenas visitantes,
que são autorizados a fazer gastos no bar, mas não dançar”.
Este rigor exercido pela diretoria e associados no funcionamento do Clube também é constatado por Maria (1997), que durante sua pesquisa obteve todas as atas de
reuniões ainda preservadas em acervo. Nas atas encontram-se relatos de normas sobre o vestuário exigido para frequentar o Clube, sobre formas decorosas de portar-se
em bailes e inclusive punições àqueles que não as respeitavam. Ainda, fica evidente que
a influência do Clube ultrapassava suas as paredes:
As normas reguladoras costumavam punir as pessoas além do espaço do Clube,
pois era proibido, à saída dos bailes, perturbar o silêncio da noite com altas risadas, ou qualquer outra forma de comportamento barulhento. Os casais que fossem surpreendidos “namorando” nas redondezas dessas associações recreativas
também podiam ser enquadrados nas punições previstas no regimento daquela
entidade. (MARIA, 1997, p. 187)

A IMPORTÂNCIA DA ARTICULAÇÃO COLETIVA:
PASSADO E FUTURO

Os relatos coletados por Santos (2009) demonstram que a precariedade era contornada através da união comunitária. Da mesma forma do espaço individual, o espaço público
também era construído coletivamente. Anjos (2016) fez uma pesquisa sobre a conquista do
transporte público no Morro da Cruz e relata também a pressão social exercida diretamente
sobre os governantes. O histórico de reivindicações e de uma população politizada é tal que
comícios são feitos no alto do Morro em todos os anos eleitorais.
Além da comunidade do Monte Serrat, Santos (2009) caracteriza uma organização so-

UNIÃO RECREATIVA 25 DE DEZEMBRO E A
IDENTIDADE COLETIVA

A dimensão do perfil da via não permite a implantação de um ponto de
ônibus adequado sem alterações significativas no sistema viário. Assim, o
ponto de ônibus antes localizado em frente ao Centro Espírita Adolfo Bezerra
de Menezes é movido 35 metros para baixo da marquise do mercado Estrela,
para proteger os usuários do transporte público do sol e intempéries.

A manutenção da ordem e da moralidade (MARIA, 1997:189) era de responsabilidade do Grêmio Feminino Flor de Maio, fundado em 1934, ainda que a administração
e organização do Clube fosse atribuição de uma diretoria formada exclusivamente por
homens.
Segundo a autora, mesmo que o Clube fosse frequentado exclusivamente por
negros, estas formas de conduta sexistas e conservadoras refletem códigos éticos e
morais de valores brancos, católicos e burgueses. É na tentativa de igualar-se ao branco,
de ascender socialmente, que os negros do Clube 25 buscavam seu valor numa socie-
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CLUBE 25 DE DEZEMBRO

Em frente ao Clube 25, o único beco remanescente da ocupação irregular do território conecta as ruas Padre Schrader e servidão
Franzoni. O espaço com menos de 70 centímetros de largura é conformado pelas paredes laterais de diversas casas e por isso não pode

dade racista. Ainda que muito contraditório, é também neste mesmo espaço que os negros constroem uma identidade coletiva exclusivamente negra e exercem seu poder como tais:
Assim, é possível afirmar que a identidade coletiva do Morro do 25 foi construída a partir

“É na delimitação do seu espaço de lazer organizando suas
festas (...), que os negros se fizeram presentes naquele
contexto e o Clube passou a ser um referencial muito forte
naquela localidade, que é conhecida hoje, embora não
oficialmente, com o nome de Morro do 25. Algumas pessoas chegam
a afirmar: “Eu sou cria do 25” . Estas falas nos revelam uma total identificação com o clube e parecendo até estarem incorporados magicamente por um poder que se revela simbolicamente nestas festas
apresentadas.” (MARIA, 1995, p. 68)
das relações estabelecidas com o Clube 25. Para Pauliana Gonçalves (2008), a identidade coletiva
é “uma construção histórica tendo como base um conjunto de valores compartilhados que se
dá a partir da relação dialética entre indivíduos e/ou grupos que organizam sua vida cotidiana em
torno de atividades semelhantes que ocorre em um determinado espaço geográfico”. Até então,
a comunidade se identificava com o local de origem (Chapecó) e a partir do estabelecimento de
raízes na capital, do compartilhamento de atividades e da consolidação de laços sociais que os
indivíduos passam a se identificar como um novo corpo social. A comunidade não se identifica
como Morro 25, mas sim Morro do 25: 25 não é seu nome, é à quem pertence.
Ainda, Gonçalves salienta a importância do tempo, considerando que a identidade coletiva
é uma construção e portanto mutável e sem fim.

ser alargado, mesmo assim sendo altamente utilizado. Antes apenas demarcado com uma
placa, o ponto de ônibus na sua entrada é locado para baixo da árvore da casa vizinha, com um
banco de concreto que surge do beco e desaparece no muro cego onde está engastado.
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RUA PADRE SCHRADER FECHADA EM DIA DE EVENTO

AS RUAS DO MORRO DO 25

fim: propostas de intervenções
talecimento e ressignificação da identidade e memória coletiva
Assim, as intervenções aqui propostas seguem em ambas as escalas, propondo novos espaços de livre uso para comunidade, reestruturando e fortalecendo as
pré-existências e não impondo novos modelos de ocupação.

INTERVENÇÕES URBANAS

Relacionadas pelas pinturas em zig-zag no asfalto e redutores de velocidade,
as intervenções urbanas acontecem em três pontos: na Travessa Julião do Vale, no
ponto mais baixo do vale da rua Padre Schrader e em frente ao Clube 25 de Dezembro.

OCUPAÇÃO DA RUA EM FRENTE AO BAR ESQUENTA 25 E MERCADO ESTRELA

A identidade coletiva vai se constituindo ao longo do tempo e dá o sentido de continuidade
aos indivíduos, que adotam papéis, normas e valores válidos para todos os componentes do
grupo, o que reafirma constantemente, através da memória, a realidade objetiva e subjetiva.
A memória está sempre presente nessas possibilidades tanto de afirmação quanto de transformação. (GONÇALVES, 2008)

Tão importante quanto a fundação e o reconhecimento do Clube 25, é mantê-lo ativo e estimulando as relações sociais da comunidade em um espaço democrático, o que não aconteceu a
partir da a aprovação da Lei do Silêncio (Lei Complementar nº003/1999), que determina horários
e limites para emissão de ruídos. Sem condições financeiras para adequar-se acusticamente, o
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Dando o nome a este território negro, o Clube 25 de dezembro foi o símbolo
de união, resistência e superação. Um século depois da sua fundação, a comunidade ainda preserva dinâmicas em um contexto urbano moderno, demonstrando sua
resiliência e força diante do desamparo do poder público. É claro a necessidade de
espaços democráticos nas escalas urbana e arquitetônica para a manutenção, for-
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Ainda hoje, é possível ver claramente como as três etapas da ocupação espacializaram-se no terreno em forma de vale. Por toda a rua Padre Schrader, duas ou três famílias ocupam o mesmo lote em casas de alvenaria rebocada de dois andares e edícula
ao fundo. Na servidão Franzoni e rua São Vicente de Paula, a porção construída é maior
e mais proporcional ao lote, servindo de residência a apenas uma família. Já na porção
do território mais recentemente ocupada, as quadras possuem a malha labiríntica típica
da favela brasileira: casas pequenas, sem reboco, mutáveis através dos “puxadinhos”.
Apesar da setorização do território, relações de vizinhança intensas persistem até
hoje como herança da agremiação. O compartilhamento de um único lote entre famílias
distintas, assim como uma extensa conexão intra-lotes através de becos e portões permitem que os moradores conheçam não só todos do bairro, como os frequentadores
não residentes.
Os moradores vivenciam um modelo não tradicional de conceitos como espaço
privado e espaço público. Considerando que por muitas vezes as paredes externas das
residências podem conformar acesso a outras casas, apenas os cômodos internos são
privados. O lote torna-se um espaço compartilhado de natureza semi-pública e a rua
torna-se extensão desse compartilhamento. Estas vivências permitem uma ocupação
singular da rua, o único espaço comunitário público existente na comunidade atualmente, que pode ser analisada sob as óticas do deslocamento e da permanência.
Como espaço de deslocamento, as ruas do 25 não pertencem aos carros, mas
sim aos pedestres e ciclistas que não utilizam as calçadas. Para vencer a inclinação mais
facilmente, um antigo saber ensinado no morro é o “subir em zig-zag” e os poucos metros destinados tradicionalmente ao pedestre não são suficientes para cruzar as cotas
de nível. O pedestre invade o asfalto zig-zagueando e o motorista entra no território
mais atento.
A partir da conquista do espaço e da inversão da hierarquia viária tradicional, a comunidade se apossa permanente de alguns lugares específicos do território. No ponto mais baixo do vale da rua Padre Schrader, por exemplo, localiza-se o mini-mercado
Estrela no lado esquerdo e logo em frente dois bares grafitados, Esquenta 25 e Nosso
Bar. Considerando que cada bar não possui mais do que 20m², ambos não comportam
espaço interno suficiente para o público que atraem. Assim, as calçadas e a rua são diariamente ocupadas por mesas e cadeiras plásticas que unem-se ao fluxo constante de
clientes atraídos pelo mercado. A passagem de veículos é completamente interrompida com uma frequência mensal, principalmente em datas comemorativas como natal e
dia das crianças, quando a comunidade fecha a rua com mesas, tenda e roda de samba.
Em um ponto mais alto do morro, a dinâmica já é outra. A caixa larga da travessa Julião do Vale, uma das poucas que cortam a malha em espinha de peixe, permite a
instalação de uma feira de hortifruti toda quinta-feira pela manhã, assim como o único
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um resgate da identidade coletiva do Morro do 25

O MORRO DO 25 HOJE

Clube suspendeu sua principal fonte de arrecadação, os bailes (SOUZA, SOUZA, 2018),
e seguiu como centro comunitário, promovendo aulas de balé, capoeira, alongamento
para idosos, programa para alfabetização e sede de um posto médico (ROSA, 2013b).
Por mais seis anos o Clube manteve-se aberto através de bingos, rifas e auxílio financeiro de políticos, mas a necessidade de reformas estruturais e uma dívida de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) que chega a quase R$ 100 mil fez com que as portas
se fechassem por tempo indeterminado.
Com a ausência de uma organização comunitária reguladora do território, uma
facção criminosa encontrou uma comunidade vulnerável, ainda invisível para o poder
público, onde poderia se instalar. Ainda que os primeiros relatos de tráfico de drogas no
Morro do 25 sejam de 1998 (CBN/DIÁRIO, 2008), as notícias sempre referem-se à traficantes de pouca relevância, que não pertencem à uma grande rede criminosa e que não
permanecem muito tempo na atividade em virtude das constantes operações policiais
(REDAÇÃO ND, 2013).
A partir de 2014, o Primeiro Grupo Catarinense (PGC) instalou-se no Morro do
25 (VARGAS, 2014), nas Travessas Bom Pastor e Catharina Paulina de Oliveira. A facção
é controlada de dentro do presídio e é responsável por diversos outros crimes, como
homicídios e furtos. O isolamento dos líderes do PGC e o clima de terror instaurado nas
comunidades tornam o trabalho da polícia mais difícil e delicado (VARGAS, ETTORE,
2016). Com o tempo, a relação entre comunidade e PGC torna-se de codependência:
enquanto não houver denúncias, a facção regula e protege o território. O espaço coletivo antes controlado pela diretoria do Clube 25 agora é fiscalizado pelo PGC, que demonstra interesse em expandir seu domínio sobre a comunidade ocupando a antiga
agremiação com bailes funks.
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“eu sou cria do 25”

cial relacionada com uma conquista de direitos semelhante no Morro do Mocotó, assim
como Canci (1997) relata no Morro do Horácio e Machado (2008) no Morro da Mariquinha. Ainda, Pimenta (2004) aborda a criação do Fórum das Comunidades do Maciço
Central do Morro da Cruz em 1999, uma articulação de todas as comunidades do Maciço para elaboração do Plano Comunitário de Urbanização.
Seguindo a teoria multiculturalista de Hall (2003), é possível relacionar a presença de grupos articuladores político-sociais com a conquista e garantia de direitos. Das
cinco conurbações urbanas observadas dentro do recorte, quatro possuem associação
de moradores ou conselho comunitário ativo: Conselho Comunitário do Morro da Mariquinha, Associação de Moradores do Morro do Tico-Tico (AMOTICO-TICO), Conselho
Comunitário do Monte Serrat, Associação de Moradores do Morro do Céu (AMORCÉU)
e Associação de Moradores do Morro do Horácio (AMMH). A única associação que possui sede própria é a AMORCÉU, construída e doada pela instituição filantrópica Rotary
Club Florianópolis-Trindade em 2011.
Entre as cinco conurbações, a única que não possui nem associação de moradores nem conselho comunitário é o Morro do 25. Da mesma forma, a comunidade é a que
possui o menor número de equipamentos urbanos dentro ou próximo ao seu perímetro.
Considerando que as comunidades do Monte Serrat e Morro do 25 foram constituídas
de forma e em épocas parecidas, é visível como a presença ou ausência de um ambiente de articulação político-social, em uma comunidade que compartilha uma identidade
coletiva, produz espaços urbanos mais ou menos qualificados.
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ponto de ônibus coberto em todo 25.
Assim, estas dinâmicas demonstram que neste território a rua não segue o modelo moderno de espaço de deslocamento, mas sim torna-se o próprio local de interesse. É um espaço compartilhado de propriedade dos moradores, os quais exercem
domínio e controle como uma extensão do espaço privado da sua casa.
O CLUBE 25 DE DEZEMBRO

Após anos de abandono, o Clube 25 encontra-se ruindo. Logo na entrada, é
possível ver como a vegetação tomou conta não só da caixa de energia, mas do telhado de fibrocimento. A cobertura possui tantos buracos que é possível ver a luz do
sol de dentro do prédio. Em dias de chuva, a água escorre pelos antigos pontos de
luz e parte do assoalho original cedeu na porção mais baixa do terreno que nunca foi
aterrada. A armadura dos pilares mais recentes já está exposta e corroída.
O estado atual da edificação, aliado a inexistência de uma planta baixa estrutural e, principalmente, a condição financeira em que a agremiação se encontra, torna inviável uma reforma do edifício atual.
Assim como na antiga arquitetura que desaparece na paisagem, o partido inicial foi manter a escala doméstica do Clube 25. Tirando proveito da taxa de ocupação de 50%, o prédio foi recuado 12 metros do limite frontal do terreno, criando um
grande espaço de uso público que pode ser utilizado mesmo quando o Clube está
fechado. A praça tem acesso pelos diferentes níveis da rua, em planos que criam
uma pequena arquibancada e escada. O grande espaço livre tem uma pequena inclinação de 2,8% que permite uma transição e conexão com o espaço interno. Ainda,
é coberto por uma estrutura metálica com fechamento com ripas de madeira e placas inclinadas de acrílico, que controlam a incidência de luz solar e protege contra
intempéries. Visto da rua, a cobertura e a praça enquadram o vazio da demolição do
antigo Clube, demonstrando a importância de não recriar uma arquitetura.
O muro lateral esquerdo leva a antiga pintura com nome do Clube, anunciando seu nome a quem sobe o morro e fazendo lembrança a antiga edificação. O muro
lateral direito é uma grande tela branca que permite intervenções em grafite, movimento artístico que vem se desenvolvendo no Morro do 25, indicando um corredor
externo coberto que dá acesso a uma entrada lateral secundária ao Clube.
A entrada principal é feita pela praça através de uma grande porta de vidro do
tipo camarão, revestida por placas metálicas gravadas com “25”. A porta pode ser
inteiramente recolhida para grandes eventos, unindo a praça ao grande salão interno de 197m².
Para receber as mais diversas atividades, como bailes, aulas de dança e artes
marciais, o espaço do salão deve ser o mais simples e versátil possível. Assim, uma
divisória acústica recolhível permite tanto a divisão do ambiente para a realização
de dois eventos simultâneos, como também pode ser dobrada e recolhida através
de trilhos para conformação de um único grande espaço livre.
Formada por módulos de duas molduras metálicas unidas por dobradiças, a divisória funciona como um sanduíche de lambris de madeira horizontais, placas acústicas
Sonex Illtec 20mm e lambris de madeira verticais, evitando o conflitos de atividades
simultâneas através da redução de ruídos.
A iluminação é feita através de cortes triangulares no forro de madeira, que
permitem entrada de luz natural, economizam energia e relembram os triângulos
em negativo no teto da antiga arquitetura do Clube. A parede esquerda é lisa para
permitir a projeção de imagens em dias de jogo ou noites de cinema, enquanto a
direita é coberta com um grande espelho para as aulas de dança. Ao fundo, um grande revestimento de madeira esconde a janela para o bar-cozinha e as portas para o
corredor que dá acesso às áreas de apoio ao salão.
Também com acesso externo direto, a área conta com dois banheiros e um
ambiente com funções de bar e cozinha, com vista para a parede verde que aflora no
muro de contenção nos fundos do terreno. A escada localizada na entrada dá acesso
ao depósito no subsolo e ao andar de cima, que conta com uma sala administrativa
e um acervo comunitário.
Atualmente, o acervo do Clube limita-se a um armário arquivo que guarda as
atas de reuniões. Considerando que a agremiação e o Morro do 25 foram construídos coletivamente, as únicas memórias oficialmente preservadas contam uma história de visão unilateral da diretoria do Clube. A sugestão é que um dos primeiros
atos após a reabertura seja a coleta de fotos, cartas ou qualquer outro registro para
a construção de um acervo comunitário do Morro e do Clube 25, marcando simbolicamente o resgate da memória coletiva através da reorganização comunitária.
Ainda, o segundo andar dá acesso ao terraço com vista para a ocupação no
morro, uma memória viva e dinâmica que complementa o acervo. A iluminação zenital do salão aflora no terraço como bancos, sugerindo que o espaço também possa
ser de permanência.

VISTA INTERNA DO CLUBE

DEPÓSITO
38,6m²

BANHEIRO
11,6m²

BANHEIRO
11,6m²
ACERVO
37,7m²

ADMINISTRAÇÃO
CAIXA
16,4m²
D’ÁGUA
6,8m²

COZINHA/BAR
26m²

PLANTA BAIXA SUBSOLO
escala 1:200

TERRAÇO
209m²

SISTEMA ESTRUTURAL E
PRÉ-DIMENSIONAMENTO

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

3

2

CORTE AA’
escala 1:800

Florianópolis e poderia ser tombada como patrimônio cultural. Com o tombamento
e o perdão da dívida, a próxima etapa é a construção do novo Clube 25.
É histórica a relação entre instituições filantrópicas e as comunidades do Maciço do Morro da Cruz, desde ações pontuais à grandes doações financeiras de entidades como Rotary Club, Lions Club e Loja Maçônica. Como citado anteriormente, o Rotary Club Florianópolis-Trindade foi responsável pela construção da sede da
Associação de Moradores do Morro do Céu (AMORCÉU) em 2011 e demonstrou-se
interessado na reconstrução do Clube.
Assim, à agremiação caberia apenas cobrir os custos mensais de água e luz.
Anteriormente, o valor para sua manutenção era arrecadado através da realização
de bailes, bingos e aluguel do salão para pequenos eventos privados de associados,
mas caberia a nova diretoria sua própria organização.

SALÃO
197,4m²

Todo sistema estrutural da nova edificação é em concreto armado tradicional,
pré-dimensionado de acordo com os métodos do professor Yopanan (REBELLO, 1997).
Exceto pela laje nervurada bidirecional na cobertura do salão, todas as lajes são maciças
para economia de recursos e desempenho
estrutural. Todas as paredes são em alvenaria tradicional, sendo as do salão duplas e as
demais simples revestidas com tacos de madeira. A cobertura da praça é metálica, assim
como os pilares que a sustenta, para vencer o
grande vão sem apoios intermediários e permitir a cobertura translúcida.
TABELA DE ABERTURAS
dimensões (hxl)
nº folhas
tipo
1x2,4m
2
camarão vertical
1x4,5m
4
correr
DEPÓSITO
0,5x2,9m
3
basculante
38,6m²
3,1x3,9m
3
fixa
0,3x3m
2
prateleira de luz
1x3,2m
3
correr
2,7x2,2m
2
fixa
3x13,5m
25
camarão
2,1x1m
1
correr
2,1x1,4m
2
vai-e-vem
2,1x0,8m
1
tradicional
3,1x1,4m
1
correr
2,1x0,6m
1
tradicional
2,7x1,1m
1
correr

1

D2: DIVISÓRIA ACÚSTICA
escala 1:75
dobradiças metálicas
rodízios 360º
lambris de madeira na
vertical 2x2cm
perfil metálico 0,51x2,8m
PRAÇA
232,3m²

placa Sonex Illtec 20mm

Para recolher a
divisória modular,
basta empurrá-la na
direção transversal
ao trilho. A modulação dos painéis e os
rodízios permitem
uma maior flexibilidade de layout,
sendo possível mover individualmente
cada módulo de
aproximadamente 1
metro.

PRAÇA E ENTRADA DO CLUBE

PRAÇA E ENTRADA DO CLUBE

lambris de madeira na horizontal 2x2cm

PLANTA BAIXA PRIMEIRO ANDAR
escala 1:200

material
madeira
vidro
vidro
vidro
vidro
vidro
vidro
vidro
madeira
madeira
madeira
vidro
madeira
vidro

D1: SHED DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO
escala 1:50
PLANTA BAIXA TÉRREO
escala 1:200

laje maciça
placa Sonex Illtec 50mm
janela basculante
laje nervurada

forro de madeira

D1

ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO

CORTE BB’
escala 1:200

ESTRATÉGIAS ACÚSTICAS E DE VENTILAÇÃO

Para evitar novamente o fechamento da agremiação, são propostas estratégias construtivas financeiramente acessíveis para amenizar a emissão de ruídos,
além da já mencionada divisória acústica. As paredes externas do salão são duplas
com tijolos de 20cm, câmara de ar de 5cm e tijolos de 10cm, isolando até 65 decibéis. Da mesma forma, laje nervurada em conjunto com o forro de madeira, funcionam como uma câmara de ar que isola ruídos aéreos. Ainda, a grande porta de entrada do tipo camarão é de sistema Eurodur, com caixilhos em PVC e vidros duplos,
de alto desempenho acústico podendo isolar até 45 decibéis.
Em relação a ventilação, os sheds de iluminação zenital possuem janelas basculantes em sua lateral, permitindo a circulação do ar e evitando o uso de ar condicionado no dia-a-dia. Os sheds também são tratados com placas Sonex Illtec 50mm
para evitar vazamento de ruidos.

Considerando que a sociedade do Clube 25 é legalmente formada por diversos associados, existe uma grande resistência em tornar o espaço oficialmente público e de responsabilidade da Prefeitura, em virtude do histórico desgastante entre
comunidade e poder público. Sendo assim, as intervenções no espaço público da
comunidade deverão ser custeadas com investimentos públicos, através de incentivos e instrumentos urbanísticos como Estudos de Impacto de Vizinhanças (EIV)
de novos edifícios construídos na região da rua Frei Caneca. Mas qualquer investimento dentro da propriedade da agremiação deve ser de origem privada, apesar do
caráter comunitário do Clube.
Em entrevista, o ex-presidente da agremiação Silvio dos Santos afirmou que,
anos antes do encerramento das atividades do Clube, a Prefeitura Municipal de Florianópolis já havia perdoado uma dívida de IPTU (SANTOS; SANTOS, 2018), abrindo
precedente para um novo perdão caso a associação comprove sua função social e
capacidade de auto-sustento financeiro.
A Prefeitura Municipal de Florianópolis concede isenção de IPTU ao “imóvel
que possua valor histórico, artístico e/ou cultural, tombado por ato da autoridade competente” (PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/PMF, 1997, artigo
225). Em consulta ao Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município (SEPHAN) em agosto de 2018, o órgão responsável pelo tombamento afirmou
que a associação União Recreativa 25 de Dezembro é significativa para a história de

SALÃO COM DIVISÓRIA

SALÃO SEM DIVISÓRIA

VISTA DO MORRO DO 25 NO TERRAÇO

