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Resumo 

Ao discutir sobre o projeto implementado por um grupo de religiosas em educação 

infantil na periferia de Florianópolis de meados nos anos 1970, buscamos refletir como 

a implementação do Centro de Desenvolvimento Infantil na Caeira do Saco dos Limões, 

se propôs a atender não só as crianças, mas a desenvolver uma educação do entorno, ou 

seja, da população que residia na comunidade onde o CDI foi implantado. Buscamos ao 

longo deste artigo compreender como a proposta das religiosas, envolvidas com este 

trabalho, teve influências das discussões da Teologia da Libertação, bem como, a 

organização da sua nova prática religiosa educacional iniciada neste bairro empobrecido 

da capital catarinense. 

 

Introdução 

 

Neste breve trabalho buscamos apresentar traços da experiência desenvolvida por 

um grupo de religiosas da Congregação das Irmãs da Divina Providência, que 

motivadas pelas discussões presentes na Igreja Latinoamericana de inserção em meio 

populares, passou a viver uma nova identidade religiosa, atuando e se identificando com 

as classes empobrecidas.  

O referido grupo religioso, após atuar e desenvolver vários trabalhos em bairros 

pobres de Florianópolis, entre os anos 1975 a 1979, se desvincula da Congregação das 

Irmãs da Divina Providência e assume uma nova identidade, ou seja, a Associação de 

Vida Religiosa Fraternidade Esperança. Estas religiosas que se identificam com o ideal 

de trabalho com os pobres e não para os pobres, tiveram como prática morar e atuar nas 

áreas empobrecidas das cidades, campo e área indígena
1
. 

 O Projeto Caeira apresenta-se como um dos projetos iniciais desenvolvidos por 

este grupo religioso, data de 1975, e se propunha a atuar no  atendimento de crianças de 

zero a seis anos de idade em um local próprio, nominado de Centro de Desenvolvimento 

Infantil – CDI, localizado em um bairro visando também o atendimento das famílias 

destas crianças que residiam no entorno da unidade educacional. 
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Projeto Caeira (1975) 

Nas páginas iniciais deste projeto é possível identificar os indicativos principais 

que impulsionam a organização desta unidade de atendimento educacional, a ser 

implantada no bairro Caeira do município de Florianópolis: 

Considerando a problemática acima relacionada e a inexistência de 

um atendimento adequado, pretende-se iniciar na Capital do estado de 

Santa Catarina um PROGRAMA de EDUCAÇÃO 

COMPENSATÓRIA
2
 capaz de evitar ou de superar as deficiências 

precocemente contraídas no desenvolvimento de cada criança
3
.  

 

A partir deste fragmento, destaca-se a afirmação “a inexistência
4
 de atendimento 

adequado” ao público infantil oriundo das classes empobrecidas, indicando ser esse um 

dos motivadores para organização do Centro de Desenvolvimento Infantil localizado no 

bairro Caeira. Isso nos alerta para o fato de que, possivelmente, as crianças oriundas de 

áreas empobrecidas, em Florianópolis, não tinham a oportunidade, até início de 1975, 

de freqüentar jardins de infância nem no próprio bairro nem fora dele. Considerando 

também a informação ressaltada de “atendimento adequado” isso nos sugere que o que 

se discute implantar é um local com um mínimo de qualificação no atendimento 

proposto as crianças, que envolva educadores e demais profissionais para atendimento 

qualificado as crianças, algo que se difere das ações de solidariedade/caridade que eram 

comumente desenvolvidas pela Igreja e outras organizações sociais neste período. 

Uma das religiosas envolvida com essa implementação nos diz que em “nenhuma 

comunidade havia creches. Não havia creches, não havia também uma preocupação da 

sociedade em resolver. Então, foi assim uma coisa inovadora, inovadora!
5
”. Este 

testemunho reforça o que já comentamos sobre a inexistência de creches que 

atendessem a classe empobrecida, sendo que os dados apontados no projeto Piloto 

Caeira, afirmam que em “Florianópolis, a matrícula total de pré-escolares em abril de 

1975 corresponde a cinco por cento da população existente na faixa etária compreendida 

entre zero e seis anos
6
.” Aqui cabe a seguinte pergunta: de qual classe social eram 

oriundas essas crianças que perfazem estes 5% da população? As unidades educacionais 

que ofereciam pré escola, neste período, era públicas ou privadas? Qual a política 

educacional que regia estas unidades? 

O que se sabe a partir dos dados de pesquisa é que no bairro Caeira não havia 

atendimento público educacional para crianças de zero a seis anos sendo oferecida, 
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desta forma, a referida comunidade foi contemplada com o primeiro CDI por apresentar 

algumas características favoráveis às intenções que se propunha o referido projeto. 

Intenções essas que, não podemos deixar de mencionar, e são de cunho religioso: 

Os diretores do Projeto decidiram atender prioritariamente ao Morro 

do Caeira, indicando como condições: a) um grupo de religiosas da 

Congregação da Divina Providência, residindo no bairro Saco dos 

limões e atuando no Colégio Coração de Jesus se propunham a 

colaborar diretamente no desenvolvimento de Projetos de Educação 

Compensatórias; b) o mesmo grupo se prontificou a aplicar parte dos 

seus rendimentos em atividades de promoção e desenvolvimento de 

pessoas da comunidade; c) um dos membros da comunidade religiosa 

residente no bairro Saco dos Limões era também a Diretora do 

Colégio Coração de Jesus e co-autora do projeto da implantação de 

Centros de Desenvolvimento Infantil
7
, aliando os interesses da 

comunidade com os do Colégio, optou pela prioridade do Morro 

Caeira. 
8
 

 

Por ser um projeto de iniciativa religiosa, sugere-se que o fato de algumas freiras 

morarem e conviverem nesse bairro foram determinantes por identificar as aspirações e 

necessidades dos demais moradores, além de possibilitar um entrosamento e melhor 

aceitação da proposta de implantação de um CDI, pois essas mulheres haviam feito a 

opção de moradia, na perspectiva de inserção religiosa
9
, prática de vários religiosos e 

religiosas na América Latina, em detrimento ao costume/padrão de residir nas 

acomodações do Colégio no centro da cidade. Prepondera a informação que uma dessas 

religiosas moradoras do bairro era “diretora do Colégio Coração de Jesus e co-autora do 

projeto da implantação de Centros de Desenvolvimento Infantil” aludindo que a sua 

presença nesse bairro tenha contribuído na redação e aplicação do Projeto, 

principalmente proximidade que esta teria com as duas instâncias envolvidas: a 

comunidade beneficiária e o Colégio executor e financiador do Projeto Caeira. 

 A comunidade do bairro Caeira foi convidada e “realizou-se a primeira reunião 

com as famílias da comunidade, no dia 11 de abril de 1975 (....) devido ao grande 

número de pessoas, estas foram subdivididas em três grupos,”
10

 conforme apresenta o 

estudo de Maria Margarida isto foi feito antes de iniciar as atividades efetivas da 

unidade educacional do Caeira. Esta conversa com os pais e mães contribuiu para 

esclarecer dúvidas e determinar datas para início das atividades de atendimento as 

crianças no CDI. Assim, após as matriculas, no final do mês de abril de 1975 o Centro 

abre as portas para a comunidade local “Os pais compareceram com bastante interesse 
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para a matrícula dos seus filhos, na data marcada, quando esclarecemos aos mesmos que 

o início das aulas estava previsto para o dia 28 de abril de 1975
11

”. A previsão inicial 

era atender um número aproximado de 45 crianças, mas após o término do levantamento 

de dados se constatou a necessidade de ampliar a oferta de vagas para 120 crianças
12

, ou 

seja, seriam 06 turmas de alunos
13

 seguindo o seguinte agrupamento: “2 turmas do 1° 

período, 2 turmas do 2° período e 2 turmas do 3° período”
14

.  

A partir disso podemos inferir que a implantação de uma creche no Morro da 

Caeira teve aceitabilidade na comunidade acima da esperada. Sendo que via 

atendimento da infância se intencionava, e isso está bem explicito no projeto, envolver a 

população do bairro no intuito de melhorar as condições sociais locais, principalmente 

as mais imediatas. Percebe-se que o programa proposto é permeado pela intenção de ser 

“capaz de evitar ou de superar as deficiências precocemente contraídas no 

desenvolvimento de cada criança”
15

, e nos objetivos propostos destaca-se que a falta de 

condições alimentícias, sociais, familiares geram deficiência no desenvolvimento 

adequado das crianças
16

, justificando e enfatizando a necessidade e urgência de 

aplicação da proposta.  

Ao considerarmos a realidade que se apresentava no referido bairro e a intenção 

de desenvolver um trabalho em áreas empobrecidas, as práticas que despontavam dentro 

da Igreja Católica brasileira, a iniciativa por parte de algumas religiosas que estavam a 

frente da Congregação das Irmãs da Divina Providência em Florianópolis, de modo 

especial do colégio confessional católico Coração de Jesus, adotou-se uma política 

educacional diretamente relacionada com as diretrizes da Teologia da Libertação e da 

chamada Igreja progressista, o que propicia o atendimento por este colégio de um 

público novo – as crianças pobres. 

A nova política educacional do Colégio se dirige às crianças da faixa 

etária compreendida entre zero e seis anos e que por condições 

diversas, não podem freqüentar o jardim de Infância mantido pelo 

Colégio no Centro de Florianópolis. É o próprio Colégio que vai ao 

encontro dessas crianças nos locais onde elas moram, ou seja, nos 

morros localizados próximos ao centro da cidade e nas colônias de 

pesca tradicional
17

. 
 

Para se implementar essa “nova política do Colégio”  que atenderia este público 

oriundos das camadas empobrecidas da cidade, elaborou-se o Projeto Caiera cujas 

intenções apontadas no projeto são: “o PROGRAMA
18

 não se limita, pois, ao aspecto 
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pedagógico, mas abrange um conjunto de serviços e atividades que objetivam o pleno 

desenvolvimento da criança desde o pré-natal até seis anos, envolvendo a família e a 

comunidade
19

.” Onde não seriam as crianças que iriam até o colégio, mas os 

profissionais envolvidos que iriam até as crianças no bairro que estas residiam, nestes 

caso o bairro Caeira. E mais, o projeto contempla vários indicativos que perpassam as 

orientações da Igreja Católica para América Latina, dos órgãos mundiais e nacionais 

voltados à educação, de tal forma que não se limitava a atender apenas as crianças, mas 

almejava ser um pólo de conscientização organizacional, educacional e de higiene nesta 

comunidades empobrecida
20

.  Irmã Cacilda, reforça esses indícios afirmando que “o 

Colégio tem presença na comunidade e conscientiza.
21

” 

A autora Maria Margarida Christ nos informa que para atender esse Projeto 

montou-se um grupo com profissionais de diferentes áreas, destaca que essa “equipe 

Interprofissional (sic) do Centro de Desenvolvimento Infantil” era composta pelos 

seguintes profissionais: 

Setor Saúde e Nutrição: 

Dois médicos; 

Duas enfermeiras; 

Um dentista; uma nutricionista; 

Uma merendeira;  

Estagiárias dos Cursos Técnicos do Colégio Coração de Jesus na área 

de Enfermagem e Farmácia e Análises Clínicas. 

Setor Educação 

Uma pedagoga – Coordenadora da Equipe; 

Nove professoras; 

Um professor de Educação Física; 

Estagiárias dos Cursos: Professor Especialista em Educação Materno 

Infantil e Professor Especialista em Educação de Deficientes Mentais. 

Setor Serviço Social 

Uma assistente social 

Uma estagiária de Serviço Social. 
22

  

 

Estes dados apresentados, acima, nos sugerem um número considerável de 

envolvidos onde a equipe fixa era composta de 19 profissionais e, se considerarmos que 

ao envolver estagiários de cinco cursos técnicos no CCJ, essa equipe se ampliava, 

possivelmente, então este número oscilava entre 24 a 30 pessoas. Necessário se faz 

ponderar que a sede do CDI era um ponto gerador para outros atendimentos que 

visavam o desenvolvimento da comunidade local, dessa forma, como já apontado 

anteriormente, a diversidade de profissionais envolvidos intencionava dar conta do 
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objetivo do Projeto Caiera. Mas, como era a dinâmica deste trabalho considerando as 

diferentes áreas e profissionais que estavam envolvidos? 

Ao ter acesso a um dos relatórios, datado do ano de 1979, conseguimos identificar 

aspectos desta dinâmica de trabalho e também da intenção do projeto de “envolver a 

família e a comunidade”, vejamos: 

a) Setor Pedagógico:  

 Atendimento diário de 162 crianças de 1, 5 a 6 anos de idade, 

a partir de um planejamento adaptado à realidade da criança 

carenciada.  

 Estudo mensal de aprofundamento com as professoras. 

Conhecimento e estudo nos seus hábitos, costumes e anseios. 

b) Setor Saúde e Nutrição:  

 Atendimento de crianças e irmãos por uma técnica de 

enfermagem diariamente para curativos, medicação, higiene e 

alimentação; 

 Acompanhamento das crianças por um pediatra, 

semanalmente; atendimento das mães por ginecologista para 

exame pré-natal e diagnóstico precoce de câncer;  

 Atendimento odontológico preventivo com tratamento de 

dentição de leite diariamente.  

 Por uma merendeira, preparação diária de merenda para 

refeição completa.  

 Saneamento básico na água, fossas, luz e melhoria das ruas e 

servidões. 

c) Serviço Social: 

 Acompanhamento das famílias na integração com a escola, 

através das crianças. 

 Levantamento das dificuldades básicas das famílias; 

alimentação do Centro Infantil. 

 Acompanhamento de pessoas e grupos em casos específicos. 

 Levantamento de crianças (moradores novos) para freqüência 

ao Centro Infantil bem como estudo das causas dos faltosos
23

 
 

Cada área/setor é apresentada de separadamente e descrito o que se espera que 

desenvolva. No que se refere ao aspecto pedagógico percebemos que se delineia a 

preocupação do público a ser atendido, que não é mais da classe média alta comumente 

atendida dentro do CCJ, dessa forma, torna-se necessário “um planejamento adaptado à 

realidade da criança carenciada” que possa dar conta de compreender os “hábitos, 

costumes e anseios”, que diferem dos que são atendidos no seu colégio referência no 

centro da cidade. Para que esse intuito seja alcançado, tem-se a preocupação de que os 

profissionais envolvidos, em muitos casos, desconhecem a realidade de periferia da 

cidade. Dessa forma, esse mesmo projeto prevê “estudos e avaliações” para que nos 
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diálogos de estudo e em conjunto possam aos poucos ir se apropriando de realidade que 

passa a ser área de atuação dos profissionais envolvidos.  

A intenção de que haja “uma técnica de enfermagem diariamente para curativos, 

medicação, higiene e alimentação” sinaliza a intenção de envolver profissionais de 

quatro áreas distintas nesse projeto: pedagógica, saúde, nutrição, social, visando abarcar 

não só as crianças, mas a comunidade num todo, algo que fica mais claro nos demais 

itens dos objetivos do presente projeto, dando a visibilidade da amplitude do que se 

projeta. 

Há também interesse em contribuir com “saneamento básico na água, fossas, luz e 

melhoria das ruas e servidões” marcando presença em setores que se não forem 

atendidos podem ser causadores de doenças e enfermidade, podendo gerar mortalidade 

infantil. Quanto à melhoria dos acessos a ruas e servidões, traz à tona uma problemática 

enfrentada nesses morros no que se refere a pouca, para não dizer ausente, atuação dos 

órgãos governamentais no que se refere às condições mínimas de saneamento básico e 

pavimentação urbana.  

No que se refere aos aspectos sociais do Projeto Caeira predomina a intenção de 

atender as famílias em sua totalidade, visando integrar as mesmas na unidade de 

atendimento infantil, de forma a dar conta da intenção de preparar, educar esses grupos 

nos preceitos de higiene e na devida importância a estimulação das crianças na idade 

entre 0 e 6 anos. O “levantamento de crianças (moradores novos) para freqüência ao 

Centro Infantil bem como estudo das causas dos faltosos” adquire relevada importância 

por se tratar de manter todas as crianças da comunidade atendida freqüentando o Jardim 

de Infância, e ajudar as famílias com extremas dificuldades, incentivando e ressaltando 

a  importância do atendimento dessas crianças nos CDIs, devido aos aspectos que são 

valorizados e desenvolvidos nesses Centros.  

As intenções apontam para a amplitude do projeto que não se propunha apenas a 

atender as crianças empobrecidas, mas agrupar/integrar toda a família em torno desses 

locais de atendimento. E, consequentemente, atenderia toda a comunidade do bairro 

atendido proporcionando uma educação do entorno. O professor Antenor, destaca ao 

relembrar essas expectativas de aplicação do Projeto, comentando que “a idéia do 

Centro [de Desenvolvimento Infantil] era sempre de um foco, um pólo irradiador de um 
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processo de desenvolvimento comunitário com ênfase na educação, na saúde e 

nutrição
24

.” 

Percebemos também, no referido projeto, que a execução dos seus objetivos não 

aconteceria de hora para outra, mas era compreendido como um processo continuo: 

A plena execução do PROGRAMA
25

 deverá contribuir para a 

diminuição da evasão escolar e aprendizagem lenta a nível de 1° grau, 

e prevenir a marginalização social, integrando as famílias dos morros 

próximos aos centro de Florianópolis e das vilas de pesca tradicional 

do interior da ilha e será implantado gradativamente
26

.  
 

Há indícios da preocupação de que as ferramentas metodológicas utilizadas no 

Colégio Coração de Jesus, poderiam não dar conta no atendimento adequado ao público 

a ser atendidos nesse CDI da periferia que tinha o intuito de “elaborar programação 

especifica com metodologia apropriada para crianças carentes compreendidos na faixa 

etária de zero a seis anos
27

.” Esse fragmento citado, faz alusão de que a prática 

educacional, possivelmente, foi planejada para dar conta dos princípios originais do 

projeto. Sugerindo que não foi uma simples transposição da prática diária vivida dentro 

do CCJ, mas que se buscou levar em conta a realidade das crianças a serem atendidas, 

quando se planejou as atividades a desenvolver nesse Centro de Desenvolvimento 

Infantil, o que também é apontado pelas lembranças do professo Naspolini: 

Então conseguiu-se fazer a matriz para o trabalho e esta matriz é 

preenchida mensalmente com as professoras participando e 

planejando as atividades de cada mês, por exemplo, em função de uma 

necessidade constatada é necessário fazer algumas agendas para torná-

las, mais definitivas, talvez uma necessidade constatada com a 

atividade de um mês ela já pode estar preenchida. Então o programa é 

processo e nunca um programa feito, em função da necessidade 

constatada amplia-se a programação, pois bem a equipe inicial de 

professores participou de todo o início do processo e então houve um 

crescimento, um desenvolvimento desses professores de maneira 

extraordinária. 
28

 
 

Professor Antenor aponta que “o programa é processo e nunca um programa 

feito”, aludindo a “necessidades constatadas” sinaliza a preocupação em avaliar o 

trabalho considerando a realidade do público atendido pelo programa. Se consideramos 

o quanto é mutável a vida a menção do planejamento avaliativo fica mais fácil de ser 

compreendida, pois mesmo partindo de uma matriz de trabalho, as demandas tendem a 

sofrer alterações mensais. 
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Uma dificuldade que a gente encontra é ligada ao próprio recurso 

humano. A primeira turma que trabalha no projeto ela foi toda 

treinada. Como não tínhamos uma experiência anterior fizemos um 

auto-treinamento e toda a programação do projeto foi montada em 

função do projeto, não havia uma experiência, então procurou-se 

através de pesquisa local constatar as necessidades para suprir as 

necessidades lá.
29

  
 

Nessa primeira unidade de CDI sugere-se que foi sendo moldada, ajustada, pois o 

Projeto inicial sofreu modificações devido aos fatores locais, como a realidade das 

famílias, as dificuldades de organização, primeira experiência da equipe de trabalho, 

auto-treinamento limitado. 

As atividades planejadas para o Centro Caeira aparecem em uma tabela que 

localizamos nos arquivos da Sociedade Alfa Gente
30

 e também nas cópias dos 

documentos que nos foram entregues pelo professor Antenor Naspolini de seu arquivo 

particular. Ao que nos parece nela consta a totalização do que foi pensado para esse 

primeiro CDI reforçando mais uma vez os dois aspectos que sobressaem neste projeto: o 

cunho religioso do projeto e a educação das famílias do entorno do CDI. 

 

Tabela: Parâmetros de Desenvolvimento do Caeira 

 
Sistemas Parâmetros Agendas Planejamento/E

xecução 

Parentesco 

1-Mulher e homem usando livre e 

plenamente seu próprio ser. 

2-Geração de vida como resposta 

constante à própria vida. 

1-Reuniões de pais e/ou casais com 

assuntos de todas as áreas de vida.  

2-Reflexões sobre o controle de 

natalidade, machismo, liberdade do 

homem e da mulher. 

Nada consta 

datilografado 

nesse item da 

tabela no 

original. 

Saúde 1-Cada pessoa com condições de 

cuidar de si mesma, sem 

necessidade de hospitalizar-se ou 

tomar drogas cada vez mais 

perigosas.                  

2-Um número cada vez maior de 

pessoas em condições de optar por 

seu próprio viver sadio. 

1-Saneamento da água e esgoto. 

Construção de fossas e banheiros 

comunitários.  

2-Perfil das doenças do bairro.  

3-Vacinação.  

4-Promoção da higiene e 

puericultura. . 

Manutenção 

1-Cada pessoa, livremente, optando 

por sua alimentação básica.  

2-Cada pessoa com capacidade de 

percepção do necessário no 

alimentar, vestir e ter para a vida. 

1-Curso de preparação, cultivo e 

higiene da alimentação.  

2-Substituição dos produtos muito 

caros, por outros do mesmo efeito, 

ex: café por chás, ervas folhas - 

criação de cabras, ovelhas para 

substituir leite em pó.  
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Lealdade 

1-Ser capaz de viver com qualquer 

pessoa, por expressar a mesma vida.  

2-Perceber que dificuldades de uma 

pessoa são tão importantes quanto 

ao de um grupo inteiro. 

1-Desenvolvimento dos grupos 

naturais para desmontagem de culpa 

(venda, bebidas, peixaria, vizinhos, 

aposentados).  

2-Desenvolver grupos de amigos 

capazes de solucionar dificuldades 

comunitárias.  

Lazer 1-Ter cronologia, paisagem e 

agendas explicitas e possíveis de 

lazer.  

2-Trabalho de cada pessoa não 

compulsório. 

1-Montagem do Parque de 

Recreação. 

2-Consciência para opção 

profissional.   

Viário 1-Condições acessíveis de 

transporte nos horários-chave e 

acesso em 3 minutos, ao telefone 

público.  

2-Consciência de comunicação 

verbal e não verbal com condições 

de codificação de decodificação. 

1-Instalação de telefones públicos e 

linhas de ônibus.  

2-Desenvolvimento da 

comunicação verbal e não verbal 

nas crianças de 2 a 6 anos. 

3-Alfabetização do pessoal acima 

de 15anos.  

Pedagógico 

1-Pai, mãe e filhos saibam escrever 

o que pensam e ler o que outros e 

eles próprios escreveram.  

2-Condições de expressão do 

pensamento lógico e criativo. 

1-Atendimento às crianças 

excepcionais.  

2-Alfabetização do pessoal acima 

de 15 anos.  

3-Exercício de criatividade e 

desenvolvimento de raciocínio.  

Patrimônio 1-Renda familiar de 1 salário 

mínimo por pessoa componente da 

mesma.  

2-Cada pessoa com consciência dos 

valores pessoais e oportunidade de 

desenvolve-los. 

1-Conscientização de opção e 

dominação profissional.  

2-Auto e hetero-conhecimento.   

Produção 1-Trabalho remunerado ao menos 

em salário par ao marido, mulher e 

filhos maiores de 18 anos.  

2-Economia de subsistência em 

condições de abastecer o bairro. 

1-Organizar o funcionamento da 

lavanderia e horta comunitária.  

2-Levantamento do perfil 

ocupacional do Caieira.  

Religiosos 1-Desmitificação religiosa. 

2-Viver do necessário aqui e agora. 

1-Reuniões de grupo.  

2-Testemunho pessoal.  

Segurança 

1-Segurança de ir e vir no morro. 

1-Melhoria dos acessos e 

iluminação pública.  

2-Revisão técnica anual das 

instalações de luz e gás.  

Político  1-Pessoas assumindo os problemas 

considerados de ordem política, 

como sendo delas.  

2-Desencadear lideranças em todos 

os sistemas e não só no político, 

segurança e religioso. 

1-Descondicionar o passivismo 

mostrado pelo sistema político e 

religioso.  

2-Treinamento de lideranças.   

Jurídico. 1-Cada pessoa com oportunidade 

para conhecer sua situação e 

expressá-la.  

2-Acatamento da posição social da 

pessoa. 

1-Regularização da documentação 

civil.  

2-Canalização recurso inativos.  

Precedência. 

1-Definição da posição de cada 

pessoa.  (hierarquia de valores) 

1-Embelezamento do bairro. 

2-Aumento o mérito, o prestigio e o 

bom conceito do bairro.   
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Fonte: Impresso: Parâmetros de Desenvolvimento do Caiera: aspirações explicitadas, s/d. Arquivo 

Sociedade Alfa Gente e particular de Antenor Naspolini. 

 

 

Os parâmetros-ideais estabelecidos em resposta aos quatorze sistemas do Projeto 

apontam para a intenção de despertar e estimular lideranças capazes de perceber o 

potencial transformador de que são portadoras. Ao mesmo tempo em que as incentiva a 

se libertar das diversas formas de opressão e estigma social, aludindo à elevação da 

auto-estima dos integrantes da comunidade um possível caminho para o sentir-se 

pertencentes e responsáveis pela boa convivência no bairro. Além do que, na agenda 

aqui registrada, recomenda-se impulsionar e subsidiar a comunidade no intuito de 

reivindicar junto aos órgãos públicos melhoria de infra-estrutura básica deficitária nessa 

área urbana da cidade. 

Merece destaque que estes princípios de lideranças, senso critico, iniciativa 

própria, liberta-se de qualquer sistema de opressão são princípios da Teologia da 

Libertação, ou seja, pressuposto religioso que compreende o ser humano como sujeito 

da sua própria história e não atrelado a vontade divina.  

Para que essa tabela-matriz fosse elaborada, pelo que pudemos inferir, partiu-se de 

um levantamento das condições do bairro: 

Em 1974, a partir do mês de agosto, alunos do curso Técnico de 

Enfermagem do Colégio Coração de Jesus, orientados pelos 

professores da disciplina de Enfermagem e Saúde Pública, como o 

objetivo de constatar a realidade e fazer um levantamento das 

principais aspirações da comunidade (...) localizada na periferia da 

capital. (...) Para esse primeiro contato foram convocadas também 

estagiárias do Curso Professor Especialista em Educação Materno 

Infantil do Colégio Coração de Jesus. Após pequeno treinamento 

desse pessoal, pelos orientadores do projeto, e munidos do formulário-

folha rosto (...) concretizou-se o levantamento preliminar. 
31

 
 

Dessa forma conseguimos identificar dois tipos de formulários, que embora 

semelhantes, foram utilizados por diferentes grupos, para coletar os dados e efetuar o 

referido levantamento social do Morro do Caeira. Um dos modelos foi utilizado pelas 

estagiárias do Serviço Social oriundas da Faculdade de Serviço Social de Santa Catarina 

sob a supervisão da Legião Brasileira da Boa Vontade – LBA e, outro, foi utilizado por 

estagiárias oriundas do CCJ e segue os princípios dos 14 Sistemas Sociais que 

compõem a tabela acima. 
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As pessoas que compunham a equipe de trabalho eram também as que juntos 

planejavam, avaliação e redirecionavam a prática dentro deste Centro de 

Desenvolvimento Infantil. Como nos conta professor Naspolini, essas pessoas 

contribuíram no processo de pensar e repensar a prática: 

Quantas vezes nós nos reunimos com as estagiárias, que eram alunas 

do terceiro ano do Materno Infantil, tudo meninas de 16 e 17 anos. 

Que nos ensinavam. Nós estávamos no grupo de mentores do Projeto 

5 e 6 com doutorado, mestrado. E ficávamos ouvindo as meninas 

contando o que estava acontecendo lá
32

.  

 

Assim sendo, podemos deduzir que mesmo com diferentes grupos que 

compunham o Projeto havia uma integração e diálogo que parecia ser constante entre 

essas pessoas que atuavam nesse trabalho com os CDIs. O que pode ser umas das 

causas de que esses Projetos não eram algo apenas do campo intelectual, mas que 

integrava a comunidade e a equipe. 

 

Considerações Finais  

O referido projeto é articulado entre iniciativa católica de linha progressista, que 

germina na Igreja local, mesmo que em ações isoladas da Igreja de Florianópolis, 

contudo mantinha a motivação religiosa, trazendo os elementos incentivados pelos 

documentos episcopais de Medellín que motiva as iniciativas em áreas empobrecidas.  

Importante perceber que o referido trabalho desloca a ação das religiosas, 

mudando o local do atendimento, e com esse deslocamento amplia o tipo de público 

recebido, pois o atendimento no Colégio Coração de Jesus continuava sendo executado 

e atendendo os filhos e filhas da classe média alta, o que já vinha ocorrendo, e a 

educação desenvolvida no projeto Caeira tinha como característica a militância social e 

prática integrativa onde a comunidade passou a ter acesso a educação pelo conjunto de 

atividades desenvolvidas na unidade educacional que se ocupava em atender eixos 

chaves da vida do ser humano.  

Para finalizar esta breve discussão, ressaltamos a característica de inserção 

religiosa que contribuiu de forma marcante para que as religiosas fossem percebidas no 

bairro não como estranhas, mas como componentes do local, o que ajudou na percepção 

e conhecimento da realidade das pessoas, a vivência, os aspectos sociais e culturais 

daquele bairro, bem como as dificuldades e limitações enfrentadas pelos ali residentes, 
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infere-se que isso influenciou na definição das subáreas de ação que a unidade 

educacional atendeu para além da educação infantil, fazendo em a educação do entorno 

escolar. 
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