
HABITAÇÃO E DIREITO À CIDADE NO ALTO DA CAEIRA
 O trabalho apresentado tem por objeto uma proposta para edificação de Habitação de Interesse 
Social em Florianópolis-SC, mais precisamente no bairro do Alto da Caeira, que abriga uma das 
comunidades do Maciço do Morro da Cruz demarcadas como Zona Especial de Interesse Social – ZEIS. 
São propostas no projeto 208 unidades habitacionais com 52 m² cada, enquadradas no Programa Minha 
Casa Minha Vida – MCMV, faixa 1, destinadas ao atendimento de famílias com renda bruta mensal de R$ 
1.800,00.

 A perspectiva adotada no trabalho é a de que moradia digna é um direito de todo cidadão, no 
entanto não se constitui somente num espaço contruído que garanta o abrigo. É, portanto, parte de um 
espectro mais amplo, que envolve a integração entre os moradores, a cidade e sua adequada localização 
urbana, o que garante a cidadania e qualifica a vida urbana - a escola, a rua pavimentada, centros de 
saúde, áreas de lazer, creches, de facilidade de acesso ao transporte público de qualidade, ao emprego, 
enfim da possibilidade dos cidadãos serem partícipes no processo de construção da cidade. Moradia 
digna é, portanto, aquela devidamente inserida nas áreas urbanamente equipadas e que garanta às 
pessoas, a partir do convívio entre os diferentes, o direito à cidade.
 A proposição de habitação social em ZEIS situadas em áreas urbanas centrais é essencial para 
que a população de baixa renda possa ter garantias de uso e de ocupação do solo urbanizado, ou seja, 
inserção na cidade formal, assegurando, como é o caso do Alto da Caeira, sua permanência no local. 
Ao disponibilizar, com o acesso à centralidade, o uso pleno dos equipamentos públicos de qualidade e 
o convívio entre os diferentes - enfim, uma efetiva urbanidade - pretende-se diminuir o processo que 
leva ao fenômeno da suburbanização e da segregação sócio-espacial, relacionadas  à apartação social, 
à pobreza e à violência urbana, que tanto oneram os deslocamentos feitos na cidade, não permitem a 
preservação socioambiental e ampliam as desigualdades e as injustiças sociais.

A MORADIA É CENTRAL
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 O registro mais antigo de ocupação do Maciço data do século XVIII, mas é no 
começo do século XX que a ocupação cresce ainda mais com as demolições e remoções 
da população que habitava os cortiços à beira do Rio da Bulha (Rio da Fonte Grande) no 
lado leste da praça XV, onde, hoje, se localiza a Av. Hercílio Luz.
 Nas décadas seguintes, as ocupações disseminadas pelo Maciço do Morro da 
Cruz se consolidaram em condições muito precárias, marcadas principalmente pela 
falta de saneamento básico, de coleta do lixo, de calçamento das ruas e de transporte 
público. Tudo a denunciar o caráter seletivo dos investimentos sempre destinados à 
porção mais abastada da população, em detrimento daqueles que, expulsos de seu 
reduto original, ficaram sujeitos ao padecimento causado pelo descaso do poder 
público e por toda sorte de abandono.
 A ocupação do Maciço do Morro da Cruz está relacionada a três importantes 
fatos históricos sucessivos: o fim da escravidão, o higienismo da década de 20 e a 
expansão da construção civil na década de 50. Paulatinamente, cada um a seu modo e 
a seu tempo, esses fatos deflagraram o êxodo intra-urbano posteriormente verificado, 
posto terem dado causa à formação de um contingente humano que “não cabia na 
cidade”.
 Exemplificando, uma das mais antigas comunidades do Maciço, a do Monte 
Serrat, deve suas origens principalmente à canalização do Rio da Fonte Grande, pois os 
que habitavam suas adjacências, tendo perdido o acesso à água, passaram a se valer dos 
córregos e fontes d’água localizadas nessa área do morro. Era gente tal qual as lavadeiras 
que, não mais escravas, como “livres” valiam-se, até então, da água do rio para exercer 
seu ofício. Posteriormente, na década de 50 e 60, um grande impulso imobiliário pela 
cidade coincide com o crescimento ainda maior do Monte Serrat e das comunidades 
próximas: Morro da Queimada, do Céu, do Bode e do Mocotó, cujos moradores, em 
grande parte, eram operários dessas construtoras.
 O Maciço, fosse pela sua localização ou pelo fato de algum parente já viver 
nessa região da cidade, era o ponto de chegada de muitos que deixavam suas terras 
em direção à Capital e acabavam, por ser em muitos casos a única alternativa para uma 
família pobre, se estabelecendo de forma irregular.

O ALTO DA CAEIRA
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vida no campo, portanto, pela pauperização de seus habitantes, levou à ocupação, por 
serem as únicas disponíveis, em áreas íngremes e geomorfologicamente instáveis das 
áreas do Maciço.
 A população que se instalou no Alto da Caeira o fez em áreas de difícil acesso 
e vulneráveis - suscetíveis a deslizamentos. No entanto, somente o Alto da Caeira faz a 
conexão entre a área central, a baía sul e os bairros residenciais da bacia do Itacorubi, o 
que o transforma em área de grande interesse especulativo e, por isso, lugar de tensão 
entre população local, investimentos empresariais e políticas públicas.
 Um claro indicativo da situação de precariedade na comunidade é a diminuição 
gradual, a partir da Serrinha, no preço do aluguel conforme as casas se aproximam do 
Alto da Caeira. A precariedade de grande parte das casas disponíveis para aluguel, o 
fato de estarem, muitas vezes, em encostas muito íngremes, a menor oferta de infra-
estrutura e serviços são fatores que implicam a queda dos preços. Um outro aspecto que 
comprova essa condição é o fato da renda média ser para essa comunidade, segundo 
dados do IBGE de 2010, das menores do Maciço, cerca de 0 a 3 salários mínimos. 

 O Maciço do Morro da Cruz não é incluído na propaganda amplamente 
divulgada, que mostra Florianópolis como a “Capital da qualidade de vida”. É um espaço, 
cuja condição de exclusão e precariedade, sequer é reconhecida pelos moradores da 
dita “cidade formal”. Portanto, o fato de estar em área de ZEIS , reforça a importância de 
garantir o direito à moradia para a população de baixa renda nessa região da cidade 
que, embora coexista com condições extremamente difíceis, é muito visada pelo capital 
imobiliário.
 O terreno escolhido para a proposta de habitação social se caracteriza como uma 
grande área ociosa, das últimas remanescentes em todo o Maciço, numa das encostas 
da comunidade do Alto da Caeira e com ampla abertura para a paisagem da Baía Sul. A 
escolha se deve ao fato do terreno estar localizado centralmente, portanto, próximo a 
equipamentos e serviços urbanos, o que lhe confere um caráter de urbanidade essencial 
para a implantação de Habitação de Interesse Social. Recentemente, após a abertura da 
Via Transcaiera, como parte das obras do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC em 
2010 para o Maciço, o Alto da Caeira passou a ser a única conexão direta entre o Centro, 
a Baía Sul e os bairros residenciais: Trindade e Carvoeira. A pressão de ocupação sobre o 
terreno, como já dito, pelo capital imobiliário é muito grande devido às suas condições 
de centralidade e ao tamanho de sua área, que pode ser ocupada sem grande ônus.
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A partir do mapa de cheios e vazios é possível 
observar o quão irregular é o traçado da 
malha urbana no Alto da Caeira. As casas, em 
função do terreno íngreme, se implantam, 
muitas vezes, condicionadas pela topografia 
e não pela rua, por isso não é fácil presumir 
onde passam as ruas.
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AXONOMÉTRICA MACIÇO

 Nas décadas de 80 e 90 o processo migratório de populações do interior de Santa 
Catarina e de outros estados, que iniciara na década de 50 e 60, cresce consideravelmente. 
Esse movimento mais recente, marcado pela intensa precarização das condições de 
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