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RESUMO 

Esta pesquisa pretende reconstruir a história e as memórias da experiência educacional 
popular, que ocorreu no final da década dos anos de 1970, em um pequeno povoado 
maranhense, denominado Santa Teresa do Paruá, hoje, Presidente Médici. Nesta pequena 
vila de agricultores, movida pelos ideais comunitários, foi construído o Colégio Santa 
Teresa – protagonizando o nascimento de uma educação popular de qualidade. 
Acrescenta-se, ainda, recorrer às memórias, para saber quais os efeitos e contribuições da 
presença da Pedagogia Lassalista no colégio. O objetivo é registrar e documentar as 
impressões e vivências dos moradores sobre esse movimento, a fim de que possam, a 
partir das lembranças e memórias evocadas, contar como esse modelo educacional 
influenciou suas vidas. O estudo abordará, também, outras questões tais como: por que 
uma comunidade, de maioria analfabeta, em tempos tão difíceis, que vivia essencialmente 
da atividade agrícola familiar, se entusiasmara tanto pela educação formal, ao ponto de 
construir comunitariamente o Colégio Santa Teresa? Encontrei em escritos de Pinto 
(2003) e Demartini (1998), um caminho de reflexão e algumas respostas para tal 
questionamento. Por que o Colégio Santa Teresa não conseguiu se sobressair em meio às 
disputas político-partidárias, travadas logo após a emancipação política da cidade? Por que 
a comunidade não conseguiu preservar e estimular o espírito comunitário, que possibilitou 
uma pequena vila, em tempos difíceis, criar uma educação popular de qualidade? Para 
tanto, se fundamenta nas discussões de Fernandes (1972) e Bauman (2003) que buscam 
explicar o comportamento de algumas comunidades quando são submetidas ao processo 
de urbanização e integração nacional. Para desenvolver este estudo, fez-se uso de pesquisa 
bibliográfica e a metodologia de História Oral (com o uso de entrevistas, ouvindo e 
analisando dados de pessoas que de alguma forma, vivenciaram sobre o tema desta 
pesquisa). 

Palavras chave: Colégio Santa Teresa. História e Memória. Comunidade. Pedagogia 
Lassalista.  

 



 
 

ABSTRACT 

This research intends to reconstruct the history and the memories of the popular educational 
experiences, which occurred in the end of the 70´s decade, in a small populated village in 
Maranhão State, called Santa Teresa do Paruá, today, Presidente Médici. In this small 
agricultural village, with common values, where Colégio Santa Teresa was built – bringing 
about the origin of a popular quality education. In addition, falling back on memories to know 
what effects and contributions are in the presence of the Lassalian Pedagogy in the school. 
The aim is to register and document the impressions and the experiences of the local residents 
about this movement, in order to, onward memories, narrate how this educational model had 
influenced in their lives. The study will also deal with other questions such as: Why does a 
community, mostly illiterate, in tough times that essentially lived through the familiar 
agricultural activity, has enthused so much for the formal education, to the point of building 
communally Colégio Santa Teresa? It was found in the writings of Pinto (2003) and 
Demartini (1998), a reflection and some answers for these following questions. Why couldn´t 
Colégio Santa Teresa stand out from the political-party, soon after the political emancipation 
of the city? Why couldn´t the community preserve and encourage the community spirit, which 
enabled a small village, in tough times, create a popular quality education? For this purpose, 
based on the discussions of Fernandes (1972) and Bauman (2003) that aim at explaining the 
behavior of some communities when they are exposed in a process of urbanization and 
national integration. This study is developed through the bibliographic research and the Oral 
History methodology (through the use of interviews, listening to and analyzing the data of 
people that somehow, experienced this research subject). 

Keywords: Colégio Santa Teresa. History and Memory. Community. Lassalian Pedagogy. 
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INTRODUÇÃO 

Os caminhos que me conduziram a esta pesquisa, se cruzam com as minhas vivências, 

do lugar onde nasci. É neste chão, que costumo e prefiro chamar de Santa Teresa do Paruá, 

seu nome de origem, hoje, Presidente Médici, uma pequena cidade situada às margens da BR 

316 no Estado do Maranhão, no qual está localizado o campo e os fundamentos deste 

trabalho.  

Inicio com uma abordagem autobiográfica, por acreditar ser a melhor forma de 

apresentar as razões pelas quais esta pesquisa se originou. Focalizarei, nos fatos que 

marcaram a minha trajetória escolar, a partir dos quais é possível identificar os elementos que 

colaboraram para o desenvolvimento deste projeto.  

O meu primeiro contato com a educação formal ocorreu em 1988, quando entrei para 

frequentar a pré-escola no Colégio Santa Teresa, um espaço de educação comunitária, onde 

aprendi valores preciosos que contribuíram para a minha formação pessoal e profissional. 

Era uma escola na qual aconteciam as atividades escolares, mas, sobretudo, um lugar da 

boa convivência, das tardes prazerosas na biblioteca, dos encontros aos sábados com os 

amigos da sala, para ajudar na horta, na manutenção da escola e de suas dependências. Havia 

ainda, as maravilhosas gincanas, as peças de teatro, as danças, as atividades culturais e, a 

construção de barracas para as festas juninas etc.  

As aulas eram didaticamente ricas em dinâmicas e buscavam também nos conduzir a 

momentos de reflexão. Cada sala de aula se dividia em equipes, que se revezavam nos dias 

letivos da semana, na preparação de atividades como: organização do momento de reflexão, 

antes do início das aulas e também na realização de tarefas como a limpeza das salas de aula. 

Os professores procuravam estimular a desenvoltura, a oralidade e a expressão corporal dos 

alunos a partir da participação destes na produção de atividades que envolviam peças de teatro 

com temas voltados para o cotidiano, paródias, feiras de ciências, gincanas e outras práticas. 

Finalizando o primeiro grau (atualmente o Ensino Fundamental) em 1997, decidi fazer o 

curso Magistério. O acesso rápido ao mercado de trabalho e a influência das condições 

financeiras, determinaram tal escolha. 
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O contexto era diferente do atual, não era comum ter condição financeira para estudar 

em outras cidades, não havia ensino médio na comunidade, somente o segundo grau 

Magistério.  

Devo aqui registrar, que o Magistério foi um curso de rica troca de saberes, o que me 

encaminhou para a docência com maturidade e responsabilidade. 

Em 2001, comecei a trilhar os caminhos da vida prática docente na escola pública 

municipal Unidade Integrada Conceição Gouveia que oferecia o Ensino Fundamental 

completo. A vaga para trabalhar nesta escola foi adquirida a partir de contrato temporário. O 

momento histórico era do segundo mandato político do recém-criado município de Presidente 

Médici e numa transição de governos municipais, que praticamente trocou todo o quadro de 

funcionários da gestão anterior, incluindo os professores. Tal medida foi favorecida pelo 

pequeno número de concursados, em contrapartida, da acentuada quantidade de contratados. 

Em linguagem clara, todos os professores da oposição foram demitidos e para ocupar as vagas 

existentes eu, e praticamente minha turma de recém-formados do Magistério, fomos 

contratados. 

Na primeira reunião de pais, foi perceptível o quanto ficaram desconfiados e 

desconfortáveis com a idade dos professores que haviam assumido as aulas. Estes pais 

acreditavam que faltava a experiência e a competência suficiente para ensinar seus filhos e 

isso devido a faixa etária média de 18 anos 

Assim, iniciei minha carreira no magistério com o desafio de desmitificar o mito da 

pouca idade. Na atribuição de aulas assumias disciplinas de História, Geografia, Ciências e 

Arte que seriam ministradas nos anos finais do Ensino Fundamental. Consegui junto aos 

demais pares profissionais realizar uma série de mudanças positivas na escola, que até então, 

eram mal vistas e desacreditadas por grande parte da população. Participei da introdução da 

metodologia dos projetos didáticos e da promoção de mais integração desta escola, Unidade 

Integrada Conceição Gouveia, com o Colégio Santa Teresa. Foi um período de bons cursos de 

formação e capacitação, inclusive da formação de grupos de estudos para a implantação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s. O que não impediu o poder público local de dar 

um tratamento desrespeitoso aos direitos dos professores. 
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Em 2002, prestei o vestibular para o curso de Licenciatura em História, pela 

Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, através da criação de um pólo universitário, 

via Modular1, que funcionava nas férias. A opção por História se deu pelo fato de que na 

ocasião eu já tinha uma familiaridade com a disciplina. Em novembro de 2004, conclui o 

curso e com os problemas provocados pela má gestão pública, que envolvia salários baixos e 

pagamentos atrasados, eu mal consegui chegar à cerimônia para receber o diploma que 

representava a conclusão da minha graduação.  

No ano seguinte, de 2005, ocorreu outra transição política e fui convidada para trabalhar 

no Colégio Santa Teresa, com turmas do Ensino Fundamental e também no curso Magistério. 

Em março, do mesmo ano, tomei conhecimento da oferta de vagas para professores que 

queriam ministrar aulas no Sistema Modular de Ensino, no município de Itupiranga, situado 

às margens da Rodovia Transamazônica, no sul do Estado do Pará. Considerando a crise 

financeira, agravada pelo descaso do governo anterior, aceitei a proposta. 

Itupiranga é uma cidade com vasta área territorial, aproximadamente 7.880km² e o 

sistema de educação modular, na época, acabou se tornando um meio pelo qual o ensino 

fundamental de 5ª a 8ª séries, chegava aos lugares mais longínquos e de difícil acesso o que 

possibilitava a permanência dos alunos em suas comunidades. De acordo com a Prefeitura de 

Itupiranga, o programa era também economicamente viável. Esse sistema de ensino consiste, 

ainda hoje, em oferecer as mesmas disciplinas e respectivas cargas horárias conforme 

estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB para o sistema 

regular de ensino. Entretanto, no sistema modular, a distribuição da carga horária obedece ao 

critério dos módulos em que cada disciplina corresponde a um módulo com uma determinada 

quantidade de horas, que são trabalhadas em cada sala até encerrar o ciclo. Quando um 

módulo se esgota, inicia-se o seguinte, até fechar a carga horária completa de todas as 

disciplinas.  

Em 2005 e 2006, esse projeto se mostrava uma alternativa para atender as populações 

rurais, no entanto, as condições nas quais aconteciam eram questionáveis. Era necessário lidar 

com vários problemas, pois, nos anos mencionados essas comunidades viviam um relativo 

momento de isolamento em relação à área urbana – com estradas em condições de uso 

bastante precárias, riscos constantes de acidentes, assaltos e alto índice de malária. 

                                                           
1A explanação a respeito do sistema de ensino “Via Modular” segue logo adiante. 
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A educação, como se pode imaginar, enfrentava muitas carências. Em muitos casos, o 

professorado sofria com a falta de recursos básicos, uma vez que eram usados, como escola, 

barracões improvisados e sem nenhuma infraestrutura. Dentre as vilas, em apenas 3 (três) ou 

4 (quatro) delas havia energia elétrica (movida por gerador) e escola ou alojamento para os 

professores.  

Os alunos enfrentavam problemas ainda maiores, a começar pelas dificuldades de 

acesso à escola. O transporte dos alunos e também dos professores, conhecido popularmente 

por pau-de-arara, patinava e deslizava nas ladeiras íngremes e escorregadias, no inverno e no 

verão, engolidos pela demasiada e imponente poeira. Ainda assim, o trabalho docente buscava 

contradizer as situações adversas com esforço para desenvolver um trabalho comprometido 

com as necessidades dos alunos e da comunidade na qual estavam inseridos.  

Em 2007, pensando na possibilidade de trabalhar num local com menor isolamento 

geográfico, mudei para a cidade de Canaã dos Carajás, localizada na mesma região. Esta 

cidade tem como principal atividade econômica a exploração de minérios, pela empresa Vale, 

que possuía uma parceria com a Secretaria de Educação do município. Nesse período, a Vale 

estava desenvolvendo e financiando um projeto para a construção de sequências didáticas que, 

inicialmente foi coordenado por professores de São Paulo, e posteriormente passou a ser 

conduzido pelos professores do próprio município.  

Em 2008, casei e mudei para a cidade de Mauá no estado de São Paulo. Aproveitei o 

ensejo e fiz um curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência do Ensino Superior, na 

Faculdade de Mauá (FAMA), o que me trouxe de volta ao ambiente acadêmico. 

Em 2009, fui aprovada no concurso do Estado do Maranhão para o cargo de professora 

do Ensino Médio e efetivada em 2010, ocasião na qual retornei para minha Terra e em  

parceria com as professoras Roberta Kellis Ramos e Adriana Fernandes de Sousa, desenvolvi 

um importante projeto didático intitulado Cultivando Memórias.  

Em 2014, visando o crescimento pessoal e profissional, voltei a São Paulo com o 

objetivo de ingressar na Pós-Graduação, agora nível Stricto Sensu, no curso de Mestrado em 

Educação. O caminho foi sofrível tanto devido ao fato de que o afastamento, concedido pela 

Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, ocorreu fora do período esperado e pelo 

processo ter sido de tramitação demorada e com muitos equívocos. A demora, a recusa e o 
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indeferimento do primeiro pedido de licença, quase me levaram a uma desistência forçada do 

mestrado.   

A aprovação, no Programa de Pós Graduação em Educação – PPGE, pela Universidade 

Metodista de São Paulo – UMESP, no segundo semestre de 2014 representou a oportunidade 

de discutir sobre a educação em seus múltiplos aspectos e principalmente, de conhecer melhor 

sobre a atividade de pesquisa.  

Então, dada à minha ligação com a instituição de ensino de Santa Teresa do Paruá e 

tendo em vista a importância que esta representava, e ainda representa, para a vida da 

comunidade, adotei o Colégio Santa Teresa como meu objeto de estudo. O objetivo da 

pesquisa, portanto, concentrou-se em reconstruir e documentar a história do colégio a partir 

das impressões e vivências dos moradores, das lembranças e memórias evocadas a fim de que 

possam contar como essa experiência educacional influenciou suas vidas.  

Para tanto, busquei na história do lugar, informações que ajudaram a explicar como a 

comunidade, de maioria analfabeta e que vivia essencialmente da atividade agrícola familiar, 

numa época em que dispunha de poucos recursos materiais para a sua sobrevivência, reuniu 

no final da década dos anos de 1970 as condições propícias à construção comunitária do 

Colégio Santa Teresa, considerado a partir de então, uma importante referência para os 

moradores do lugar, alterando significativamente suas vidas.  

A apreensão acerca dessa questão exigiu um estudo mais detalhado sobre a história do 

lugar e dos aspectos relacionados à formação social, econômica e política. Além de atentar 

para essa reconstrução histórica e a importância do colégio na vida dos moradores, tive o 

interesse em discutir e analisar a respeito de outras questões, das quais descrevo da seguinte 

forma: Por que a comunidade não conseguiu preservar e estimular o espírito comunitário, que 

possibilitou, em tempos tão difíceis, construir uma educação popular de qualidade?; Por que o 

Colégio Santa Teresa não conseguiu se sobressair em meio às disputas político-partidárias, 

travadas logo após a emancipação política da cidade?; A emancipação política da cidade 

fragilizou os vínculos das relações comunitárias e provocou consequentemente o 

enfraquecimento do Colégio Santa Teresa? É possível resgatar e reacender a chama 

comunitária do Colégio Santa Teresa?  
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Tratei ainda sobre um período em particular da história do Colégio Santa Teresa, que foi 

a presença dos Irmãos Lassalistas, cuja permanência na direção da instituição foi longa 

(aproximadamente três décadas). Atuaram também como grandes colaboradores no processo 

de construção e inserção em outros espaços na vida da comunidade. 

A construção, dessa escola comunitária, contou com o apoio incondicional de um recém 

casal de professores, Eliane Feitosa Rêgo e Aécio Domingos Rêgo, que chegaram ao povoado 

de Santa Teresa no final da década de 1970, atendendo ao pedido do padre português 

comboniano, Armindo da Silva Dinis – grande incentivador e mentor desse e de outros 

projetos desenvolvidos na comunidade.  

Durante três anos, a direção do colégio ficou sob os cuidados do casal de professores 

Eliane Rêgo e Aécio Rêgo, que regressaram para São Luís, capital do Maranhão nos fins de 

1982. É nesse contexto, que em 1983, se dá a presença dos Irmãos Lassalistas na comunidade, 

que aceitando o convite do Pe. Dinis e da comunidade chegaram à pequena vila para assumir 

a direção do colégio e dar continuidade ao projeto de educação, que a comunidade tanto lutara 

para concretizar.  

Os Irmãos Lassalistas, vieram da França para o Brasil em 1907 e se fixaram 

inicialmente em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A origem desses missionários 

remonta a São João Batista de La Salle, francês, que no século XVII, abdicou da vida 

abastada e regada de privilégios e dedicou-se na busca por uma escola popular pautada nos 

valores cristãos, capaz de ampliar as oportunidades de ingresso às pessoas carentes, numa 

época em que o acesso à educação formal era restrito a uma minoria rica.  

Para desenvolver esta pesquisa fiz uso da Metodologia de História Oral, da revisão 

bibliográfica e outras fontes, como: imagens, documentos escritos que estão relacionados 

direta ou indiretamente com o assunto. Esse material diversificado, ao qual me refiro e que 

compõe a base do estudo, é o que Demartini (1997), denomina de “complementaridade de 

fontes”. De acordo com a autora, “a diversidade de fontes compreendendo documentos 

escritos, relatos orais e imagens tornam-se fundamentais, especialmente pela riqueza que a 

complementaridade entre as mesmas pode permitir”. (DEMARTINI, 1997, p. 120). Em 

virtude da especificidade do tema pesquisado esta metodologia me pareceu o meio mais 

pertinente e apropriado para atender aos objetivos do trabalho.  
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A pesquisa está organizada em quatro capítulos de forma que no capítulo 1, apresento a 

construção, o processo de desenvolvimento e uma descrição do cenário metodológico. 

O Capítulo 2 traz informações a respeito da história do lugar, dos aspectos da formação 

social e organização econômica, a fim de que o leitor possa ter conhecimento do contexto e 

das condições nas quais se deu a construção do Colégio Santa Teresa. Reconhecer a 

importância que o colégio teve para a comunidade implica em observar como a escola afetou 

a realidade do lugar e de que maneira ela foi afetada por ela.  

No Capítulo 3 busquei examinar a relação entre a Igreja Católica, os sujeitos e o meio 

social identificando em que medida essa relação impactou ou interferiu na modificação e/ou 

transformação dos mesmos, e contribuiu para que a comunidade construísse o Colégio Santa 

Teresa. 

No Capítulo 4 trato sobre a fundação do colégio, o funcionamento, as práticas 

pedagógicas e a proposta de ensino adotada. Averiguei sobre a importância da presença dos 

Irmãos Lassalistas na comunidade, os fundamentos da Pedagogia Lassalista e os reflexos de 

sua implantação no Colégio Santa Teresa. Analiso também, a opinião de egressos, pais de 

alunos, ex-professores, moradores ou ex-moradores a respeito da representação do colégio, 

incluindo uma discussão sobre a situação atual da instituição.  
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CAPÍTULO 1 – AS MEMÓRIAS RESSIGNIFICANDO A EXPERIÊNCIA 

A presente pesquisa surgiu do meu interesse em reconstruir a história do Colégio Santa 

Teresa, um espaço de educação comunitária, que desde a sua construção e funcionamento em 

1979, passou a representar, para a comunidade do antigo povoado maranhense Santa Teresa 

do Paruá, atualmente Presidente Médici, a oportunidade de conquistar uma vida melhor. 

Esta escola ficou conhecida por oferecer dentre outros benefícios, um ensino de 

qualidade, se destacando na formação de bons professores no nível do curso Magistério e 

pelos métodos de ensino, baseados na autonomia dos sujeitos e no pensamento reflexivo. 

O professor Dr. João Coelho Silva Filho, ex-aluno do Colégio Santa Teresa, no prefácio 

que escreveu para o livro A poesia dos Liras, publicado em 2010, se refere ao colégio como 

sendo “o núcleo de toda produção artística, cultural e intelectual”  resultante “da obra do 

poder coletivo e companheirismo” com valores cultivados e aprendidos no “Colégio Santa 

Teresa” [...] “uma escola comunitária de construção e administração” (p. 4).  Ele acrescenta 

que “os filhos desta escola são conhecidos como cidadãos preocupados e comprometidos com 

ideais sociais de igualdade, liberdade, solidariedade, enfim, socialistas e simpatizantes” (p. 4).  

O fato é que, uma experiência tão importante e significativa, não pode se perder no 

tempo e no espaço, já que o material disposto é basicamente memórias dos moradores e suas 

histórias de vida que estão se perdendo por falta de registros.  

É nesta perspectiva, que se dá a construção desta pesquisa, cuja finalidade é a de 

reavivar as memórias a fim de que os moradores possam contar e refletir como essa 

experiência educacional influenciou suas vidas.  

A partir de um viés histórico e das memórias, proponho reconstruir a história dessa 

experiência educacional popular e comunitária, com vistas a apresentar um passado 

ressignificado, que tenha algo pertinente a dizer as pessoas na atualidade.   

Desse modo, ao longo do estudo, me dedico em responder a seguinte questão: O que a 

história sobre o movimento de educação popular, na comunidade da antiga Santa Teresa do 

Paruá, tem a dizer à sociedade atual? Deste questionamento, derivam outras perguntas 
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complementares que colaboram no sentido de ampliar a compreensão sobre o problema e 

resolução das questões a este relacionadas.   

A base inicial para a construção da pesquisa resultou do conhecimento prévio obtido 

mediante meu contato particular de inserção no campo e da consulta aos referencias teóricos 

que abordam sobre o assunto.  

Esse conhecimento de que a ideia de vivência e pertencimento ao ambiente estudado 

sugere ser amplo, quando transportado para o universo particular da pesquisa, requer um 

trabalho de aprofundamento constante. Estar integrado ao contexto ou ao ambiente estudado, 

não significa que o pesquisador detenha todas as informações que necessita para conhecer 

sobre o tema que está investigando. Esta condição, em momento algum, diminuiu a 

necessidade de um olhar ampliado e sistematizado sobre o objeto.  

A pesquisa é um processo dinâmico, aberto e flexível. “[...] um esforço da inteligência, 

esforço cuidadoso, constante, atento, aprofundado e consequente, no sentido de chegar-se a 

conhecer algo”. (QUEIROZ, 1991, p. 46). É um trabalho que exige revisões e 

aprofundamentos constantes tanto do conhecimento proveniente da convivência, observação 

próxima e direta com o campo quanto da bibliografia. 

Logo no primeiro semestre do Programa de Pós Graduação em Educação da 

Universidade Metodista, quando a coordenadora do programa propôs aos alunos que 

apresentassem seus projetos de pesquisa para a sala, esse exercício colocou em evidência que 

a pesquisa é uma atividade laboriosa que envolve o tempo todo, reflexão e ação. Conforme 

assevera Demartini (2001, p. 52) [...] “é um processo que exige discussões sistemáticas e 

contínuas ao longo do percurso”. 

A seguir discorro a respeito da metodologia de História Oral e o emprego das fontes no 

processo de construção da pesquisa.  

1.1 REAVIVANDO AS MEMÓRIAS PARA RECONSTRUIR A HISTÓRIA 

O estudo sobre o objeto desta pesquisa, que diz respeito à experiência educacional 

vivenciada pela comunidade do antigo povoado maranhense de Santa Teresa do Paruá, hoje 
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Presidente Médici, se apoia nos depoimentos dos moradores como meio mais apropriado para 

atender aos objetivos propostos.  

Nesse caso, optei em fazer uso da Metodologia de História Oral, por julgar ser este o 

método mais adequado para alcançar os objetivos e o que melhor se ajusta a proposta desta 

pesquisa. Ao empregar os recursos próprios da História Oral, adoto a condição teórica 

proposta no acervo bibliográfico de Queiroz (1991), Demartini (1997) e Alberti (2014).  

A opção metodológica se justifica pela necessidade de enriquecer e ampliar o 

conhecimento acerca da realidade estudada. Um aspecto a considerar é que dispus apenas de 

alguns poucos registros, que citam de maneira aligeirada o tema ora investigado. Por isso, 

dada as poucas referências sobre o assunto, os depoimentos dos moradores, das pessoas 

envolvidas e que participaram da experiência educacional a qual retrato, tornaram-se tão 

importantes e significativos para o desenvolvimento desta pesquisa. 

É exatamente essa a função que Queiroz (1991) atribui ao método de História Oral 

quando a autora o define como um termo amplo “que recobre uma quantidade de relatos a 

respeito de fatos não registrados por outro tipo de documentação, ou cuja documentação se 

quer completar” (p. 5). Na mesma linha, a autora acrescenta ainda que os depoimentos são 

colhidos “por meio de entrevistas de várias formas”, que “registra a experiência de um só 

indivíduo ou de diversos indivíduos de uma mesma coletividade”. (p. 5).  

Ao fazer uma avaliação sobre a importância da História Oral na construção das 

pesquisas que a adotam como metodologia principal de trabalho, Alberti (2014, p. 174), 

enfatiza que “nesses casos, o que interessa é justamente a possibilidade de comparar 

diferentes versões sobre o passado, tendo como ponto de partida o contraponto permanente no 

que as fontes já existentes dizem sobre o assunto”. 

Para Demartini (1997, p. 123), “neste tipo de trabalho o pesquisador não apenas 

constrói os documentos com os entrevistados a partir das entrevistas, mas elege os 

informantes da história e os relatos que pretende analisar”. Desse modo, na preparação das 

entrevistas tive a preocupação e o cuidado em manter o foco nos temas e em contemplar os 

objetivos da pesquisa.  
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De acordo com Alberti (2014, p. 177) a preparação de entrevistas de História Oral, 

“inclui, pois, uma pesquisa exaustiva sobre o tema e sobre a vida dos entrevistados a 

sistematização dos dados levantados e definição clara do problema que está buscando 

responder com a pesquisa”. 

A escolha dos entrevistados ou informantes ocorreu mediante o interesse em incorporar 

à pesquisa os sentidos e significações que as falas dos sujeitos carregam, possibilitando a 

obtenção de informações que pudessem contribuir para enriquecer a discussão sobre os 

diferentes temas, o esclarecimento e a elucidação das questões referentes à problemática. 

Nesse sentido, convêm lembrar que na relação entre entrevistador e entrevistado sempre 

haverá uma intenção de ambas as partes.  O pesquisador, por exemplo: 

É guiado por seu próprio interesse ao procurar um narrador, pois pretende conhecer 
mais de perto, ou então esclarecer, algo que o preocupa; já o narrador “quer 
transmitir sua experiência, [...] e, ao fazê-lo, segue o pendor de sua própria 
valorização, independentemente de qualquer desejo de auxiliar o pesquisador” e 
caberá então a este, [...] trazer o narrador ao “bom caminho”, isto é, ao assunto que 
estuda. (QUEIROZ, 1991, p. 4). 

Reitero, que no caso particular desta pesquisa, ao recorrer aos testemunhos orais, 

vislumbrei a possibilidade de adquirir as informações necessárias ao esclarecimento das 

questões relacionadas à problemática e ao aprofundamento dos temas.  

Definido as questões e os temas sobre os quais desejava obter mais informações, 

elaborei a lista com os nomes de pessoas que poderiam eventualmente ser os informantes, 

sujeitos da pesquisa. Após a elaboração e organização do roteiro, contendo perguntas abertas 

e distribuídas de acordo com os temas, procurei as possíveis pessoas a serem entrevistadas 

para conversar a respeito das intenções da pesquisa e saber se estavam dispostas ou tinham 

interesse em participar.  

Há um aspecto relacionado à minha atuação no campo de pesquisa que precisa ser 

esclarecido. Durante o processo de desenvolvimento da pesquisa, fiquei por algum tempo 

afastada de Presidente Médici, haja vista, que no referido período, estava no Estado de São 

Paulo, cursando o Mestrado em Educação e por conta disso, a realização das entrevistas 

aconteceu em dois momentos distintos que a seguir, informo melhor sobre a agenda das idas a 

campo.  
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O primeiro momento, com a finalidade de realizar as primeiras entrevistas, ocorreu em 

janeiro de 2015, mês em que aconteceu um encontro de ex-alunos do Colégio Santa Teresa. 

Este evento representou a oportunidade de conversar pessoalmente com a Professora Eliane 

Rêgo2, uma das idealizadoras e grande colaboradora do projeto de educação que culminou na 

construção do Colégio Santa Teresa. Como ela mora na cidade de São Luís, capital do 

Maranhão, e participaria do evento, agendamos a entrevista para esta ocasião.  

No mesmo período, tentei entrevistar o irmão lassalista Glicério, o primeiro dos Irmãos 

Lassalistas a chegar a Presidente Médici, que depois de algum tempo trabalhando em outros 

lugares, havia retornado para lá. Agendamos um encontro, entretanto, em meio a tantos 

compromissos que ele tinha naquele momento e devido alguns contratempos não consegui 

entrevistá-lo. Retornei para São Paulo e infelizmente, antes que pudéssemos marcar um novo 

encontro, um acidente de carro em junho de 2015, tirou a sua vida. 

O contato com todos os depoentes, tanto na primeira, quanto na segunda fase, aconteceu 

pessoalmente, em visita à casa de todos eles.  

Em razão do pouco tempo disponível para trabalhar com a análise dos dados, a lista 

inicial de integrantes da pesquisa diminuiu. Dos procurados, na segunda etapa das entrevistas, 

em Janeiro de 2016, o senhor Manoel Silva, que participou e se envolveu intensamente na 

construção do Colégio Santa Teresa, não quis participar. Na verdade, ele estava ausente, 

quando estive em sua casa, porém, a Professora Mariazinha, sua filha, adiantou que o mesmo 

se sentia triste com a situação na qual o Colégio Santa Teresa se encontrava na ocasião e por 

conta desse fato, tomara a decisão de não falar mais a respeito do assunto.  

Também não consegui entrevistar o ex-irmão lassalista Auri Lanius, que continua 

residindo em Presidente Médici. Em virtude dos muitos compromissos e da vida corrida que 

ele tinha, não foi possível entrevistá-lo. Todavia, nosso contato ainda que rápido, fora bastante 

proveitoso, pois ele indicou uma importante referência bibliográfica3 que se trata de um livro, 

no qual, em um dos capítulos, os Irmãos Lassalistas relatam um pouco da própria experiência 

na comunidade e no Colégio Santa Teresa.  

                                                           
2 Quanto à identidade dos entrevistados ressalto que todos manifestaram o desejo de terem seus nomes 
publicados. 
3 Para conhecimento ver: HENGEMULE,Edgard. 25 anos da Presença Lassalista no Norte e Nordeste do Brasil. 
Canoas, RS: La Salle, 2000. 
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A propósito da preparação de entrevistas, Alberti (2014) aconselha que a primeira 

atitude a ser tomada, ou o “primeiro passo” “é o contato com o entrevistado, a fim de 

consultá-lo sobre a possibilidade de conceder o depoimento e explicar os objetivos da 

pesquisa e o modo de realização”. (p. 176). 

Em relação ao roteiro, Queiroz (1991, p. 6), explica que é o pesquisador quem deve 

dirigir a entrevista e “esta pode seguir um roteiro, previamente estabelecido, ou operar 

aparentemente sem roteiro, porém, na verdade, se desenrolando conforme uma sistematização 

de assuntos”. (QUEIROZ, 1991, p. 6). 

Na mesma direção, Alberti (2014), acrescenta que, “a função do roteio é auxiliar o 

entrevistador, no momento da entrevista a localizar, no tempo, e a situar, com relação ao tema 

da investigação, os assuntos tratados pelo entrevistado”. E afirma “o roteiro não é um 

questionário, e sim uma orientação aberta e flexível”. (p. 177). Foi exatamente com vistas a 

essa orientação descrita e proposta por Alberti e Queiroz, que me embasei e procedi na 

elaboração dos roteiros.  

Para cada entrevistado, elaborei um roteiro diferente, isto é, as entrevistas foram 

preparadas tendo como base roteiros individuais. A opção pelo roteiro individual e não 

padronizado, foi em razão do conhecimento muito particular que os informantes possuíam 

sobre determinados temas e questões levantadas. Pois, em minha visão, há assuntos 

específicos, que somente aquele entrevistado em particular, poderia melhor informar a 

respeito naquele momento.   

Essa estratégia de roteiro individual, entretanto, não impede, por exemplo, que nestes 

roteiros, constem perguntas iguais para os diferentes informantes. Neste caso, o objetivo é o 

de privilegiar vários pontos de vista sobre os mesmos temas. “A entrevista de História Oral é, 

antes de qualquer coisa, uma relação entre pessoas diferentes e muitas vezes de gerações 

diferentes” (ALBERTI, 2014, p. 178).  

Sobretudo, torna-se importante considerar que pontos de vistas diferentes enriquecem a 

discussão e análise sobre o objeto investigado. Para tanto, devemos é válido prestar atenção 

em como os entrevistados retratam e se posicionam em relação às mesmas questões ou o 

mesmo assunto. Observar cuidadosamente, o que muda e o que permanece; quais a diferenças 

e semelhanças nas versões e opiniões concedidas no diálogo.  
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Antes de iniciar as entrevistas, tive o cuidado de explicitar aos depoentes, a finalidade 

da pesquisa, os objetivos a serem alcançados e o destino posterior do material produzido a 

partir das falas. Também explanei sobre o termo de consentimento livre e esclarecido. Quanto 

à identidade dos entrevistados, todos manifestaram o desejo de terem seus nomes publicados, 

autorizando, portanto, a divulgação de suas identidades.  

No total foram realizadas 8 (oito) entrevistas. Todas foram gravadas e transcritas. 

Houve uma tentativa de entrevistar o Pe. Dinis, encaminhando as perguntas por e-mail e 

apesar de ter havido autorização para esse procedimento nenhuma devolutiva foi efetivada. 

Com a primeira parte do roteiro das entrevistas, obtive os dados de perfil dos sujeitos e 

informações como: faixa etária, sexo, escolarização, profissão e ocupação atual foram 

registradas. Na segunda parte, as perguntas remeteram à origem dos entrevistados e na 

sequência, questões associadas aos temas ora específicos, ora comuns a todos. Busquei com 

as entrevistas, aprofundar o conhecimento sobre os aspectos relacionados à questão 

educacional, mas, sem perder de vista a relação entre a escola e a comunidade; a dimensão 

histórica e o contexto socioeconômico e político do lugar.  

A seguir, apresentarei uma descrição sintética de algumas entrevistas, de pessoas que 

vivenciaram e participaram da experiência educacional sobre a temática aqui pesquisada. E, 

para tanto, aponto a identificação geral desses informantes (nomes, datas e locais onde 

ocorreram, temas e as questões levantadas na investigação). Esses relatos contribuíram para 

aprofundar a temática da pesquisa e a esclarecer as questões abordadas.  

1.1.1 Dos relatos das entrevistas 

Identificação: Professora Eliane Feitosa Rêgo, 63 anos – entrevista concedida em 03 de 

Janeiro de 2015, na cidade de Presidente Médici.  

Juntamente com seu esposo Aécio Domingos Rêgo, ela participou e ajudou a 

desenvolver junto com a comunidade o projeto de construção do Colégio Santa Teresa. O 

casal chegou ao povoado de Santa Teresa do Paruá em 1978, a convite do Pe. Dinis 

(preocupado com os jovens, que pela falta de uma escola na qual pudessem dar continuidade 

aos estudos, há anos vinham repetindo a quarta série do antigo primário).  
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A princípio, conforme ela mesma relatara, não ficou tão entusiasmada em aceitar o 

convite, pois, na época, morava em São Luís, tinha acabado de se formar em Letras pela 

Universidade Federal do Maranhão, com perspectivas de continuar estudando e estava 

trabalhando em uma escola da rede privada bem estruturada. Portanto, mudar-se para o 

pequeno e distante povoado de Santa Teresa a levaria consequentemente ao adiamento dos 

seus planos. No entanto, seu esposo, tomado pelo desejo de contribuir com a comunidade 

acabou por contagiá-la. Ambos tinham uma forte ligação e envolvimento com projetos e 

trabalhos sociais, e participavam dos grupos de jovens organizados pela Igreja Católica. Aliás, 

foi em um desses encontros que o professor Aécio, conheceu o Pe. Dinis. 

Os dois, influenciados e inspirados pelas ideias de Paulo Freire e da pedagogia freiriana, 

que só há pouco tempo tinham podido ler, pois as obras estavam na lista de livros censurados 

pelo governo do Regime Militar, idealizavam inicialmente que ao chegarem à Santa Teresa, 

construiriam um espaço de alfabetização e conscientização – uma espécie de barracão 

improvisado ou debaixo das mangueiras. Naquele momento, estava distante de seus planos a 

criação de uma escola, principalmente do tamanho do Colégio Santa Teresa, pensavam em 

ficar na comunidade por apenas dois anos. Até que o interesse e a vontade da comunidade 

pela educação formal e por uma escola que oferecesse uma educação de qualidade, cresceu de 

tal maneira, que esse tempo de permanência foi prorrogado para mais três anos.  

Além de assumirem o desafio e de se empenharem na construção da escola, o casal de 

professores teve a preocupação em oferecer uma educação que contemplasse a formação 

integral do ser humano. O professor Aécio, propôs à comunidade que assumissem o 

compromisso de “estude para ajudar seu povo”. Criou uma logomarca para a escola, que 

retratava e imprimia a importância do trabalho coletivo, colaborativo e à superação das 

divisões.  

Principais questões ou temas abordados na entrevista: 

- A ida para Santa Teresa: quais os motivos?  

- As expectativas em relação à comunidade e a educação. 

- A proposta inicial de trabalho: em que consistia? 

- A influência da Pedagogia Freiriana.  

- A construção do Colégio Santa Teresa: o propósito e os desafios. 

- A metodologia de ensino adotada. 
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- A criação da logomarca: a inspiração e o significado.  

- O lema “estude para ajudar seu povo”: qual o sentido de sua criação?  

- Colégio Santa Teresa: qual o legado?  

- A situação atual do Colégio Santa Teresa.  

Identificação: Professora Maria do Carmo da Silva Lima (conhecida como professora 

Mariazinha , 58 anos – entrevista realizada em 27 de janeiro de 2016, na cidade de Presidente 

Médici. 

Antiga moradora de Presidente Médici, a professora Mariazinha, como é conhecida por 

todos no lugar, chegou a Santa Teresa em dezembro de 1972, ainda adolescente, com 13 anos 

de idade, acompanhando os pais que resolveram migrar para o lugarejo em busca de terra com 

mata virgem, assim como fizeram os primeiros moradores no início da década dos anos de 

1960. Há em suas memórias, muitas informações relacionadas à história de fundação do lugar. 

Mas há outro motivo também pelo qual seu nome consta entre os entrevistados que foi a sua 

relação com o Colégio Santa Teresa. Ela começou sua carreira no magistério logo que 

aprendeu a ler, na segunda série do primário. Junto com seu pai, o senhor Manoel Silva, 

ajudou na construção do colégio, onde pôde frequentar o ginásio e antes mesmo de concluí-lo, 

começou a lecionar como alfabetizadora. Depois, cursou o magistério na modalidade 

supletivo (curso criado por iniciativa dos Irmãos Lassalistas) Dona Mariazinha, trabalhou no 

colégio durante 25 anos, sempre na educação infantil. 

Principais temas abordados: 

- Origem: local de nascimento, deslocamentos geográficos. 

- Envolvimento e participação nas atividades de cunho comunitário. 

- A opção pelo magistério e a preparação. 

- Início da carreira: como e onde? 

- A participação na construção do Colégio Santa Teresa: o que significou? 

- O legado dos professores Eliane Rêgo e Aécio Rêgo. 

- A obtenção de vaga para trabalhar no Colégio Santa Teresa. 

- Características gerais do funcionamento da escola. 

- Situações de ensino-aprendizagem.  

- A Pedagogia Lassalista.  
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- A importância do Colégio Santa Teresa. 

- O significado do lema “estude para ajudar seu povo”. 

- A situação atual do Colégio Santa Teresa. 

Identificação: Senhor Lourival Ramos (Louro Sérgio), 71 anos – entrevista realizada em 

27 de janeiro de 2016, na cidade de Presidente Médici.  

Lavrador, nunca frequentou escola, o senhor Louro Sérgio, chegou ao povoado de Santa 

Teresa em 1971, movido pela necessidade de conseguir um pedaço de terra para fazer roça. 

Possuía muitas informações a respeito da história do lugar e foi bastante atuante nos projetos 

comunitários organizados pelo Pe. Dinis. Dentre os quais, a cooperativa de beneficiamento de 

arroz, da qual foi sócio fundador; membro da associação de moradores e se engajou na 

construção do Colégio Santa Teresa.  

Principais temas abordados: 

- Origem: local de nascimento e deslocamentos geográficos.  

- Informações sobre o lugar quando da sua chegada. 

- A mudança de nome do lugar. 

- Cooperativa Mutirão. 

- A participação na construção do Colégio Santa Teresa: o que significou? 

- O trabalho desempenhado pelo Pe. Dinis. 

- Envolvimento e participação em outras atividades comunitárias 

- A situação atual do Colégio Santa Teresa. 

Identificação: Professor Antônio Ferreira Coimbra, (conhecido como Professor 

Coimbra), 51 anos – entrevista concedida em 28 de janeiro de 2016, na cidade de Presidente 

Médici. 

O Professor Coimbra, tem uma forte ligação com o Colégio Santa Teresa: ajudou na 

construção, foi aluno e atuou como professor durante 20 anos. Também presidiu por várias 

vezes a Associação de Moradores (a entidade mantenedora da escola). Estudou o magistério 

com os Irmãos Lassalistas, cursou Ciências Exatas pela Universidade Estadual do Maranhão – 

UEMA, em 2004. Entre os anos de 2001 a 2004 assumiu o cargo de secretário municipal de 

educação e atualmente exerce a função de vereador. 
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Temas abordados na entrevista: 

- Origem: local de nascimento e deslocamentos geográficos da família. 

- Trajetória escolar. 

- Participação na construção do Colégio Santa Teresa. 

- O legado dos professores Eliane Rêgo e Aécio Rêgo. 

- A opção pelo magistério. 

- O ingresso na carreira do magistério. 

- A obtenção de vaga para trabalhar no Colégio Santa Teresa. 

- Características gerais do funcionamento da escola. 

- Situações de ensino-aprendizagem.  

- A Pedagogia Lassalista.  

- A importância do Colégio Santa Teresa. 

- O significado do lema “estude para ajudar seu povo”. 

- A situação atual do Colégio Santa Teresa. 

Identificação: Dona Luzia Gomes Araújo, 76 anos – entrevista realizada em 28 de 

janeiro de 2016, na cidade de Presidente Médici.  

Moradora antiga do lugar, Dona Luzia e o esposo chegaram a Santa Teresa em 1974. 

Vieram atraídos pela necessidade e possibilidade de conseguir terras de mata virgem para 

fazer roça. Além de guardar muitas informações sobre a história do lugar, teve uma 

participação incisiva nos vários projetos desenvolvidos pelo Pe. Dinis, participou da 

construção do Colégio Santa Teresa, foi colaboradora, agente comunitária e trabalhou mais de 

duas décadas como merendeira.  

Principais temas abordados: 

- Origem: local de nascimento e deslocamentos geográficos.  

- Informações sobre o lugar quando da sua chegada. 

- A mudança de nome do lugar. 

- A participação na construção do Colégio Santa Teresa: o que significou? 

- O trabalho desempenhado pelo Pe. Dinis. 

- Envolvimento noutras atividades comunitárias. 

- O trabalho que desenvolveu no Colégio Santa Teresa. 



33 

 
 

- A importância e a situação atual do Colégio Santa Teresa. 

Identificação: Raimunda da Luz Corrêa (conhecida como dona Diquinha), 64 anos –

entrevista concedida no dia 04 de fevereiro de 2016, na cidade de Presidente Médici. . 

Dona Diquinha, mudou-se com seu esposo para Santa Teresa em 1972. Tinha 19 anos e 

apenas dois meses de casada. Antes, morava na cidade de Turiaçú, que na referida época, era 

o distrito sede do povoado de Santa Teresa. Logo que concluiu o ginásio, foi contratada pela 

prefeitura de Turiaçú para assumir o cargo de professora regente. Paralelamente, a esta 

oportunidade, recebeu uma carta-convite enviada pelo pastor e alguns pais, para ministrar 

aulas em Santa Teresa. Inicialmente, começou lecionando na casa dos alunos, pois não havia 

escola. No ano seguinte, em 1973 a prefeitura construiu um prédio no qual passou a funcionar 

a escola municipal Antônio José Ribeiro, oferecendo a partir de então, o ensino primário, da 

primeira à quarta série. Esta foi à primeira escola de Santa Teresa e a Dona Diquinha foi a 

primeira professora contratada pelo poder público municipal. Conhecer as condições e as 

circunstâncias nas quais esta escola funcionava é muito importante para compreensão do 

contexto no qual surgiu o interesse em construir o Colégio Santa Teresa. Dona Diquinha, 

posteriormente, concluiu o curso magistério na cidade de Zé Doca, trabalhou na escola da 

Companhia de Colonização do Nordeste – COLONE e no Colégio Santa Teresa.  De 2001 a 

2004, assumiu o mandato de vice-prefeita e de 2009 a 2012 atuou como secretária do meio 

ambiente. 

Temas abordados: 

- Origem: local de nascimento e deslocamentos geográficos.  

- Informações sobre o lugar quando da sua chegada. 

- A mudança de nome do lugar. 

- A opção pelo magistério. 

- O ingresso na carreira do magistério. 

- A obtenção de vaga para trabalhar como professora na escola municipal. 

- Características gerais e funcionamento da escola. 

- Situações de ensino-aprendizagem.  

- A relação com o Colégio Santa Teresa. 

- A importância e a situação atual do Colégio Santa Teresa. 
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Identificação: Maria das Graças Costa Góis (Dona Graça), 65 anos – entrevista 

concedida em 05 de fevereiro de 2016, na cidade de Presidente Médici. . 

Seguindo os passos dos pioneiros, Dona Graça e o marido chegaram ao povoado de 

Santa Teresa, em 1974em busca de terras para cultivar. Em 1976 começou a lecionar na 

escola municipal Antônio José Ribeiro. No ano seguinte, foi aprovada no processo seletivo 

para ministrar aulas na escola da Companhia de Colonização do Nordeste – COLONE. Esta 

escola fazia parte do programa de educação rural, cuja instituição responsável era o órgão 

Companhia de Colonização do Nordeste. Oferecia somente o ensino primário e funcionava de 

acordo com o calendário agrícola. No referido período ela havia concluído a quarta série, 

posteriormente concluiu o ginásio no Colégio Santa Teresa, onde cursou o Magistério com os 

Irmãos Lassalistas e em 2004, concluiu a graduação em Pedagogia pela Universidade 

Estadual do Maranhão – UEMA. A escola da Companhia de Colonização do Nordeste – 

COLONE, portanto, foi à segunda escola de ensino primário em Santa Teresa e a Dona Graça, 

a primeira professora contratada para trabalhar nesta instituição de ensino. A atuação da 

Companhia de Colonização do Nordeste – COLONE está relacionada com a história de 

ocupação de toda a Região do Alto Turi da qual Santa Teresa faz parte.  

Principais temas: 

- Origem: local de nascimento e deslocamentos geográficos.  

- Informações sobre o lugar quando da sua chegada. 

- A mudança de nome do lugar. 

- A opção pelo magistério. 

- O ingresso na carreira do magistério. 

- A obtenção de vaga para trabalhar na escola da COLONE. 

- Características gerais do funcionamento da escola. 

- Situações de ensino-aprendizagem. 

- A relação com o Colégio Santa Teresa. 

- A importância e a situação atual Colégio Santa Teresa 

Identificação: Roberta Kellis Ramos, 33 anos – entrevista concedida em 08 de fevereiro 

de 2016, na cidade de Presidente Médici.  
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Nasceu em Santa Teresa no ano de 1982. Estudou no Colégio Santa Teresa da pré-

escola ao curso Magistério e foi onde também começou a carreira como professora em 2001. 

Quando iniciou sua trajetória escolar, os Irmãos Lassalistas já estavam na direção. Em 2009 

concluiu a licenciatura em Letras pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. 

Atualmente possui duas portarias, uma pelo estado e outra pelo município. A professora 

Roberta faz parte de uma geração mais recente de alunos e professores do Colégio Santa 

Teresa. É interessante para esta pesquisa estabelecer um diálogo com as diferentes gerações 

de pessoas para captar informações sobre o objeto estudado em diferentes ângulos e 

perspectivas.  

Temas abordados: 

- Lugar de origem. 

- A trajetória escolar no Colégio Santa Teresa. 

- Fatos da vida escolar. 

- A opção e a preparação para ingressar na carreira do magistério. 

- O início da carreira no Colégio Santa Teresa. 

- A Pedagogia Lassalista. 

- O significado do lema “estude para ajudar seu povo”. 

- A importância e a situação atual do Colégio Santa Teresa. 

As entrevistas, depois de transcritas e reescritas em forma de relato foram levadas à 

apreciação dos depoentes e somente depois, o conteúdo foi incorporado à pesquisa. Quanto à 

utilização dos relatos, o fiz de acordo com as intenções e os objetivos pelos quais se 

estabeleceu e se definiu a obtenção e a coleta dos mesmos.  

Conforme explica Queiroz (1991, p. 4) “o pesquisador utilizará em seu trabalho, as 

partes do relato que sirvam aos objetivos fixados, destacando os tópicos que considerar úteis 

[...]”.  É nessa fase, que de acordo com a autora, se realizará a análise, o que é considerado 

como “o procedimento primordial de toda pesquisa”. A análise significa “decompor um texto, 

fragmentá-lo em seus elementos fundamentais, isto é, separar claramente os diversos 

componentes, recortá-los, a fim de utilizar somente o que é compatível com a síntese que se 

busca.” (p. 4). 
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1.2 DIALOGANDO COM AS FONTES 

Em virtude da especificidade do tema ao qual esta pesquisa se refere tornou-se 

indispensável o uso de fontes diversas. Dispõe-se de pouquíssimos documentos escritos a 

respeito da história do lugar e, sobretudo, a respeito do Colégio Santa Teresa. Por isso, faço 

uso dos documentos escritos da escola, tais como: regulamentação, matrículas, planos de aula, 

convênio com o poder público municipal em momentos recentes na história da instituição etc.. 

Além disso, uso das entrevistas, imagens de reuniões, encontros comunitários, da construção 

do colégio, de atividades escolares ou de situações educacionais diversas. Esse material se 

complementa e passou a compor a base do estudo.  

De acordo com Demartini (1997, p. 119) é importante “considerar as várias 

possibilidades de pesquisa e de fontes disponíveis para a pesquisa histórica”. Fazer uso de 

fontes diversas é procurar se beneficiar do diálogo que estas estabelecem entre si sobre o 

objeto de estudo. Esse diálogo disponibiliza ao pesquisador informações diferenciadas acerca 

do objeto e permite trabalhar maior diversidade de dados. Construir significações a respeito 

do que a história desse movimento de educação popular tem a dizer à sociedade atual, requer 

conceber o objeto sob os diferentes pontos de vista. 

Mills (2009) sugere que “dentre as formas definidas de estimular a imaginação 

sociológica devemos procurar pensar em termos de vários pontos de vista, e assim deixar que 

nossa mente se transforme num prisma móvel, colhendo luz de tantos ângulos quanto 

possível”. (p. 19).  

Tal ponto de vista também é compartilhado por Queiroz (1991, p. 10-12), que faz a 

seguinte ponderação: 

Na verdade, é específico das ciências sociais necessitar sempre o pesquisador de 
dados colhidos das fontes as mais variadas, quando quer abarcar de forma ampla a 
realidade que estudou. A unanimidade a esse respeito tem sido constante.[...] É certo 
que toda pesquisa sociológica , quer utilize técnicas como a história da vida, quer 
outras técnicas diversas (inclusive e principalmente as quantitativas), ganha novas 
dimensões, maior profundidade, maior envergadura, desde que acompanhada e 
complementada por outras maneiras de coleta. (QUEIROZ, 1991, p. 10-12). 

Utilizar uma variedade de fontes como as entrevistas, imagens, documentos e obras que 

tenham tratado direta ou indiretamente do assunto, concede essa possibilidade de explorar o 

ambiente estudado e o objeto de estudo em ângulos diferentes. “Percebe-se, pois, como o 
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trabalho simultâneo com diferentes fontes e o conhecimento aprofundamento do tema permite 

perceber ‘dissonâncias’ que podem indicar caminhos profícuos de análise das entrevistas de 

História oral”. (ALBERTI, 2014, 189). 

Sendo assim, para discutir sobre a temática, recorro aos relatos dos moradores, aos 

referenciais teóricos e registros derivados da observação e convivência com o grupo de 

pesquisados. O critério para levantamento e seleção das fontes escritas consistiu em localizar 

nos documentos, livros, pesquisas ou estudos da história local ou nacional, informações 

relevantes que retomo recorte histórico e o tema em questão.    

Quanto aos recursos imagéticos, estes obedecem a duas categorias: uma sendo 

exclusivamente fotografias oriundas de arquivos pessoais e do acervo da instituição; e a outra 

audiovisual (vídeo), proveniente do encontro de ex-alunos que aconteceu no dia 03 de janeiro 

de 2015. Conto também com documentos escritos da escola, como regulamentação, 

matrículas e planos de aula, concedidos por Edvane Ruben Teodoro, que esteve na direção até 

o fechamento do colégio. Esses arquivos ajudarão a compreender melhor sobre o 

funcionamento da instituição, bem como, identificar o reflexo dos vínculos estabelecidos com 

o poder público local’, em determinados períodos e como isso influenciou no funcionamento 

da escola.  

Utilizo também o conteúdo tecido por comentários, críticas, sugestões e opiniões atuais 

sobre o fechamento do Colégio Santa Teresa, publicados em rede social por pessoas que 

mantiveram algum tipo de vínculo com a instituição. Recentemente (2015), a postagem de 

uma foto do telhado do prédio desmoronando provocou reações diversas, como indignação, 

apontamento de responsáveis e propostas de alternativas para solucionar o problema. É um 

material abrangente, por isso muito interessante, já que se trata do posicionamento de um 

número acentuado de pessoas, um público diversificado, manifestando espontaneamente suas 

opiniões sobre o mesmo assunto. 
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CAPÍTULO 2 – HISTÓRIA E MEMÓRIAS DO LUGAR 

O homem é um ser histórico, construtor e ao mesmo tempo portador das memórias e 

vivências históricas que possui - sejam aquelas construídas individualmente ou coletivamente. 

E cabe à historicidade, a função de guardar as memórias e preservar as criações históricas, no 

intento de impedir que sejam esquecidas, afinal, como enfatiza o historiador inglês Eric 

Hobsbawn: 

A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa 
experiência pessoal à das gerações passadas – é um dos fenômenos mais 
característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje 
crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o 
passado público da época em que vivem. Por isso os historiadores, cujo ofício é 
lembrar o que os outros esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no fim do 
milênio(HOBSBAWN, 1995, p. 13). 

O conhecimento, sobre as experiências já vividas, fornece a matéria com a qual homens 

e mulheres vão tecendo suas histórias no presente e lhes permite olhar com maior confiança 

para o futuro incerto. Colocar o passado a serviço do presente é enxergar nas experiências 

passadas, uma fonte de aprendizado.  

Por isso, atualmente, um dos maiores desafios da história é apresentar um passado 

ressignificado, que tenha algo pertinente a dizer as pessoas no presente. Segundo o historiador 

Jacques Le Goff (2003, p. 471) “a memória, onde cresce a história, que por sua vez a 

alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro”. 

Entendo que obviamente que não está ao alcance do presente, alterar o passado, 

contudo, o conhecimento sobre ele pode ajudar a compreender não só as mudanças/rupturas, 

pelas quais as sociedades vão passando ou ainda as permanências contidas em sua estrutura, 

como também potencializar transformações no presente. 

A história não é um depositário de resíduos, em que o prazo de validade das coisas está 

sempre vencido. Concebê-la sob esse prisma é um grande equívoco, pois, de acordo com essa 

concepção, a história serviria apenas para acumular coisas a serem esquecidas, que por 

possuírem demasiada idade, já não teriam valor algum. Uma de suas principais características 

é guardar num espaço em que se configura o tempo passado, os fatos e acontecimentos já 

ocorridos, porém, essa não é sua única e exclusiva finalidade.   



39 

 
 

A história é feita de matéria humana, portanto, está sempre em estado de vida e latência. 

Não é um lugar para que as coisas sejam esquecidas, ou quinquilharias sem utilidade. Sua 

composição não provém de uma massa amorfa, mas da plasticidade. A história é o lugar do 

passado, mais também do presente, e onde se apostam pretensas expectativas para o futuro 

incerto. 

A intenção é reconstruir a história e valorizar a memória social. Um passado que não 

pode ser novamente vivenciado, mais revisitado e guardado para que as gerações presentes e 

vindouras possam lançar seu olhar sobre ele. Na obra de Le Goff (1988), intitulada História e 

Memória, o autor considera que “o estudo da memória social é um dos meios fundamentais de 

abordar os problemas do tempo e da história” (p. 422). 

Espero que ao ampliar o conhecimento sobre as nossas origens, nos reconheçamos 

como agentes da história. Desmantelando o sistema ideológico que nos coloca erroneamente a 

mercê e a margem dela. O conhecimento histórico tem o desafio de potencializar o 

desvelamento dos artifícios tendenciosos que ao invés de reconhecer a história da produção 

humana, no tempo e no espaço, como resultado da construção social, reduz ao ato e efeito de 

forças a-históricas. Diminuir o papel social da história significa retirar de cena uma multidão 

de pessoas que não entendem ou não vêm sentido na sua atuação, simplesmente, por não se 

reconhecerem nela. Ao desconhecerem suas origens, as pessoas tendem a desconsiderar o 

valor de suas experiências, e consequentemente, se esquecem do quanto poderiam aprender 

com elas.  Por isso, o reconhecimento e registro sobre a história do lugar é tão importante.  

Afinal, suponho que quanto menor for o nível de conhecimento que determinada 

comunidade ou sociedade tiver de si mesma, maior será o grau de incompreensão da realidade 

na qual vive. Sem a formação de uma consciência histórica, os indivíduos são impedidos de 

reconhecer e assumir o seu papel de agentes da história.  

Por conta disso, pretendo com esse trabalho, contribuir para diminuir o abismo que 

separa os moradores de Presidente Médici do seu processo de construção histórica. Para que 

assim, possa emergir uma história consistente a respeito da região e que acima de tudo 

consiga definir seu lugar na história.  
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2.1 APRESENTAÇÃO DO LUGAR 

O povoado maranhense sobre o qual tratarei ao longo desta investigação, chama-se 

oficialmente Presidente Médici, mas seu nome de batismo é “Santa Teresa do Paruá”. Adiante 

explicarei as razões que influenciaram a troca de nomes. A população nunca se acostumou 

com a mudança, e ainda hoje se refere ao lugar pelo primeiro nome que lhe foi atribuído. 

Quanto à formação administrativa, Presidente Médici foi elevado à categoria de 

município pela lei estadual nº 6.133, de 10 de novembro de 1994, quando se desmembrou de 

Santa Luzia do Paruá, a sede da qual pertencia antes de conquistar sua autonomia política – a 

instalação do município se consumou em 01 de janeiro de 1997. 

O município de Presidente Médici, está localizado no Oeste do Estado do Maranhão, na 

região pré-amazônica, situado às margens da Rodovia Capitão Pedro Teixeira ou BR-316, 

como é mais conhecida. Situado a 490 km da cidade de São Luís, a capital do Estado. 

Figura 1 - Mapa da região de Presidente Médici 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 
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Junto com outros municípios, como: Araguanã, Governador Newton Belo, Nova Olinda 

do Maranhão, Santa Luzia do Paruá e Zé Doca, integra um pedaço do território maranhense, 

denominado região do Alto Turi4. 

Figura 2 - Região de Planejamento do Alto Turi 

 
Fonte: SEPLAN, 2008 

De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em 2010, o número total de habitantes era de 6.374 e a população 

estimada para 2015 de 6.831. O município de Presidente Médici limita-se a Norte com o 

município de Turilândia e Santa Helena; a Sul com o município de Maranhãozinho; a Leste 

com o município de Santa Luzia do Paruá e a Oeste com o município de Maranhãozinho e 

Governador Nunes Freire. 

2.2 A ANTIGA SANTA TERESA DO PARUÁ E OS ASPECTOS HISTÓRICOS DE SUA 

FUNDAÇÃO 

Enveredar pelos caminhos da história pareceu a forma mais viável de compreender as 

razões pelas quais em determinado momento histórico a formação social, sobre a qual essa 

pesquisa trata, reuniu as condições favoráveis à construção coletiva do Colégio Santa Teresa 

                                                           
4 Esta região será posteriormente mencionada, por ter sido na década de 60 e nos anos subsequentes palco de 
vários empreendimentos e projetos federais dirigidos pelos órgãos SUDENE (Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste) e depois pela sucessora COLONE (Companhia de Colonização do Nordeste).    
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e, por conseguinte, do projeto educacional com fins comunitários que nele se desenvolveu, a 

saber, meu objeto de estudo.  

A investigação sobre tal realidade, não poderia ter sido iniciada senão pela via histórica, 

pois entendo que é no seu campo em particular, questão situadas as informações que possam 

explicar a origem de tais razões.  

Ao compasso com o movimento da história, esperei realizar uma análise mais 

consistente, tomando o cuidado logo no início do respectivo trabalho, em afastar-me da ideia 

equivocada de tratar o objeto de estudo como uma obra do acaso e de natureza 

providencialista, mas sim como resultado das construções sociais, do processo histórico e do 

modo como a comunidade do pequeno povoado da antiga Santa Teresa do Paruá foi, ao longo 

dos tempos, organizando suas atividades econômicas, culturais e políticas. Pois é na interação 

e atuação dos indivíduos com e nesses espaços, que as mudanças, permanências e 

contradições presentes na história e tão relevantes aos objetivos propostos nesse trabalho de 

pesquisa, foram processadas. 

Assim, não houve, portanto, como tratar o objeto de estudo desarticulado do processo 

de formação histórica, política e socioeconômica do lugar, tendo em vista, que as aspirações 

educacionais da comunidade estavam e ainda estão relacionadas diretamente com as 

implicações desse conjunto de aspectos que caracterizam seu modo de vida em geral. 

Em tese, ao produzir os meios reais e necessários para garantir a sua sobrevivência e 

existência, homens e mulheres foram tecendo o conjunto de todos esses elementos, que 

operando de forma constante e contínua, constituem a força que impulsiona e permeia ainda a 

construção do processo histórico. Então, somente sob o ponto de vista que considera o 

conjunto mencionado e as questões integradas a ele, foi possível avançar em direção ao 

desvelamento e apreensão da realidade, tornando compreensível o esforço em focar na 

história, sobretudo, na perspectiva da história social.  

Para a fundamentação de temas e questões relacionadas à formação histórica, social e 

econômica do lugar, utilizei os relatos dos moradores antigos da região e duas pesquisas que 

estão em processo de construção, ambas na área da história. Uma vem sendo desenvolvida 

pelo professor e morador do lugar, Francisco Magalhães Pereira, cujo objetivo é a publicação 

de um livro didático sobre a história e geografia local. A outra, de autoria do professor Luís 
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Magno Alencar Andrade que aborda de forma regionalizada a história do município de Santa 

Luzia do Paruá, que em um passado não muito distante, compartilhou com Presidente Médici 

antepassados históricos comuns, sendo por isso, adotada como uma fonte de dados. Ao 

estender o campo de estudo com vistas à história regionalizada, contribuiu para alargar 

também o conhecimento sobre a história de Presidente Médici. 

Há também o livro de Edgard Hengemule intitulado 25 Anos de Presença Lassalista no 

Norte e Nordeste do Brasil, já mencionado anteriormente, no qual um dos capítulos contém 

registros a respeito do lugar que datam de 1983, quando os Irmãos Lassalistas chegaram ao 

povoado, apresentando dados que ajudaram nessa tarefa de apreensão histórica do lugar. 

Adotei ainda alguns referenciais teóricos, como Manhães (1987), que discute sobre a 

intervenção do governo federal incentivando a imigração de nordestinos para ocuparem a 

região do noroeste do Maranhão, conhecida como Região do Alto Turi, da qual faz parte o 

município de Presidente Médici.   

A leitura do livro O mandonismo local na vida política brasileira e outros ensaios de 

Queiroz (1976) permitiu fazer um contraponto entre as informações obtidas sobre a formação 

social do lugar com outras realidades semelhantes estudadas e pontuadas pela autora.  

No trabalho de pesquisa do professor Francisco Magalhães Pereira5, o autor adota como 

marco de fundação do lugar, a chegada do senhor Guilherme no local onde atualmente está 

assentada a zona urbana com suas funções político-administrativas.  

E sua história é fruto de um longo processo de interação entre os aspectos religioso, 
social e educacional, que em julho de 1960, com a chegada do senhor Guilherme 
José de Andrade, que encontrando condições, principalmente geográficas favoráveis 
de adaptação na região, resolveu fixar-se. (PEREIRA, 2016?).  

Para o professor, a procura por terras ainda não cultivadas atraiu uma leva de imigrantes 

que ocasionou o nascimento de Santa Teresa do Paruá. Mediante consulta bibliográfica e 

coleta de depoimentos, é entendido que esse movimento se inicia em 1960, com a vinda e 

permanência do senhor Guilherme, e posteriormente de outras famílias, a partir de 1961, que 
                                                           
5 As menções que faço da fonte de Francisco Magalhães Pereira dizem respeito ao manuscrito em publicação que 
o prof. Francisco Magalhães está elaborando. As informações que constam dessa dissertação foram concedidas 
diretamente por ele e o intuito de sua participação se deve ao interesse mútuo na pesquisa por mim desenvolvida 
(Fonte: PEREIRA, Francisco Magalhães. “Manuscrito em publicação”, 2016?)  
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“começaram a imigrar de várias localidades, principalmente das regiões Mearim, Cocais e 

Baixada Maranhense, além de outros Estados da Federação como Ceará, Piauí e 

Pernambuco6”. A chegada do senhor Guilherme, no território em que se originou a atual 

Presidente Médici, é o retrato do fenômeno social, político, econômico e histórico da busca 

pela terra, da luta por sua posse e do enfrentamento dos inúmeros entraves para nela 

permanecer.  

Vários motivos levaram inúmeras famílias de diferentes estados, predominantemente da 

Região Nordeste ou de outras localidades situadas dentro do Estado do Maranhão a criarem 

esse fluxo migratório para a Região do Alto Turi, onde nela está inserida a faixa de terra que 

compreende o território da atual cidade Presidente Médici. Dentre as causas mais recorrentes, 

estavam, a seca que castigava principalmente os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte 

e Paraíba, o mandonismo local onde os grandes proprietários continuavam a investir na velha 

prática política coronelista e serviam-se dela para encurralar os pequenos produtores, 

forçando-os a abandonar suas terras, a falta de recursos financeiros e investimentos 

tecnológicos, necessários para o melhor aproveitamento da terra e aumento da capacidade de 

produção. Ou ainda o dilema daqueles que não tinham posses ou títulos algum das terras e 

que também viam o processo de emigração como a única alternativa para conseguir um 

pedaço de chão.  

A massa humana que tira a subsistência das suas terras vive no mais lamentável 
estado de pobreza, ignorância e abandono. Diante dela, o “coronel” é rico.[...] 
Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem 
revistas, nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos 
esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. E é dele, na verdade, que recebe os 
únicos favores que sua obscura existência conhece. (LEAL, 1997, p. 43-44). 

Para Mussolini (1972, p. 78), “o êxodo e a flutuação de populações são formas comuns 

de reação do nosso homem rural aos problemas criados por uma tecnologia atrasada e pelo 

‘cansaço das terras’”.  

Na mesma direção, Leal (1997, p. 49) afirmava ser este um problema recorrente, cuja 

incidência se dava em maior escala sobre o pequeno produtor brasileiro. “A situação dos 

pequenos proprietários é em regra difícil em nosso país, sobretudo quando em contato com a 

grande propriedade absorvente. Essa precariedade é agravada pela pouca produtividade do 

solo nos casos em que o parcelamento da terra foi motivado pela decadência das fazendas”.  

                                                           
6 Trecho retirado do “manuscrito em publicação” de PEREIRA, Francisco Magalhães. 
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Esse cenário de tantas calamidades, que vitimavam esporadicamente uma massa de 

moribundos, jogados a própria sorte, é descrito também por Celso Furtado. 

Conhecemos essa grande massa que se desloca por toda parte, na época da secas, por 
não encontrar meios de vida na caatinga. A população marginal está constituída por 
“moradores” rurais, que dispõem de terra em quantidade insuficiente, e também pela 
população flutuante das cidades. [...] O fenômeno das secas afeta quatro quintas 
partes do território nordestino e mais da metade da população regional; dadas as 
condições atuais de organização da população, pelo menos metade da população em 
idade de trabalhar é reduzida à indigência naqueles pontos diretamente afetados pela 
seca [...]. (FURTADO, 2009, p. 55-74). 

É nesse contexto, que figura um posicionamento do governo federal cujo objetivo era 

pôr em execução, o quanto antes, um plano de ações capazes de resolver os problemas 

oriundos da seca, empurrando para a área geográfica, ao noroeste do Maranhão, as famílias 

por ela castigadas. Incluindo nesse conjunto de metas, ocupar e integrar essa faixa de terra a 

economia nordestina, usando-a como produtora e fornecedora de gêneros alimentícios para as 

regiões do semiárido, que por sua vez, seriam de implantação de parques industriais, 

impulsionando com isso, o desenvolvimento econômico da Região Nordeste.  

O plano de ação, que vem de ser apresentado pelo sr. Presidente da república, está 
estruturado em torno de quatro diretrizes; duas delas são primárias: o aumento dos 
investimentos industriais e a reorganização da economia da zona semiárida; e as 
duas outras são derivadas: o aumento da produção de alimentos na faixa úmida e o 
deslocamento da fronteira agrícola da zona semiárida em direção ao hinterland 
maranhense e goiano”, (FURTADO, 2009, p. 80). 

Previa ainda viabilizar a colonização e ocupação da Região Amazônica, abrindo frentes 

de povoamento e as portas para sua inserção ao mercado nacional. Essa ideia foi apresentada 

pelo próprio Furtado (2009, p. 57), ao ponderar, na ocasião, que “o Nordeste poderá ir 

mordendo cada vez mais a orla da floresta amazônica, à medida que for incorporando ao seu 

processo de expansão econômica dos vales, por exemplo, do Maranhão, de Goiás e do Pará”.  

A elaboração desse plano de ações, que no seu começo chamava-se operação nordeste, 

teve como seu idealizador o economista Celso Furtado e com amplo apoio do então presidente 

da república brasileira, Juscelino Kubitschek, foi instituído em dezembro de 1959. Em “lei 

que se incorporou definitivamente à história regional e nacional, o Congresso Nacional criava 

a Superintendência do desenvolvimento do Nordeste, que ficou conhecida regional, nacional e 

internacionalmente sob a sigla SUDENE” (FURTADO, 2009, p. 165).   
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Em linhas gerais, de acordo com Furtado (2009, p. 79-80) o desdobramento do projeto, 

consistiria em “deslocar a fronteira agrícola do Nordeste em direção às terras úmidas e ainda 

não utilizadas do Maranhão e do norte goiano”. Isso implicaria em “abrir uma grande frente 

não somente de colonização, mas também de povoamento, criando para a economia 

nordestina um novo cinturão úmido”. 

Fazia parte desse traçado geográfico, a Região do Alto Turi, incluída no plano de metas 

da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, para ser transformada em 

área de refúgio e de grandes cultivos, desvinculando-se da lavoura de subsistência e de 

métodos precários e ultrapassados, conforme já mencionado, abastecendo as regiões áridas do 

Nordeste, de produtos agrícolas. E estas, por sua vez, subsidiariam e concentrariam as 

instalações fabris, de que tanto carecia a Região Nordeste. Em suas afirmações, Furtado 

(2009, p. 149-150), defende claramente, esse ponto de vista. Vislumbrava na concretização de 

tais metas, o desenvolvimento do Nordeste brasileiro: 

Será necessário, portanto atacar simultaneamente nas duas frentes: a da 
reorganização da economia da região semiárida, visando a eliminar o setor de 
subsistência, e a abertura de uma fronteira agrícola na periferia úmida, quer pela 
utilização mais racional dos vales úmidos da faixa litorânea, quer por deslocamento 
demográfico em maior escala na região do Maranhão. [...] Claro que a abertura de 
uma frente agrícola suplementar, de custos relativamente baixos, viria facilitar a 
solução da oferta de alimentos nos grandes centros urbanos onde, provavelmente, 
terão que concentrar-se as indústrias.  (FURTADO, 2009, p. 149-150) 

Todavia, antes de ser vista pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 

SUDENE, como uma região com grande potencial agrícola a ser explorado e estrategicamente 

pensada para ajudar a solucionar os problemas econômicos e sociais do Nordeste, a Região do 

Alto Turi, se tornaria atrativa aos olhos de quem pouco ou nada tinha, de gente com pressa em 

encontrar tão logo pudesse, um pedaço de chão para botar um roçado, e por esse motivo, se 

antecipariam em relação aos promissores planos da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE para a região, criando uma frente de colonização espontânea. E se atraiu 

gente de pouca ou nenhuma posse, gente a peregrinar pelos sertões a fora, que a enxergaram 

como uma promessa de vida melhor, de chão molhado (farto de água, de chuvas abundantes, 

de muita mata virgem) bom para cultivar roça grande, não demoraria a se transformar em alvo 

dos grandes latifundiários – interessados tão somente em abocanhar o máximo de terras, 

custando aos pequenos, o preço dessas investidas ambiciosas. 
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Nesse cenário, o povoamento da Região do Alto Turi foi palco de duas diferentes 

frentes de colonização: uma essencialmente espontânea, que se antecedeu migrando-se para lá 

sem vínculos previamente estabelecidos com a Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE e a outra, dirigida, que aconteceu em consonância com o planejamento 

instituído pelo órgão vigente. 

A primeira forma de imigração que se estabeleceu na Região do Alto Turi, na versão 

espontânea, chamou a atenção da equipe ou comissão técnica da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, para que fosse avaliada em seus pontos críticos e 

se evitasse na segunda forma de imigração dirigida, aos cuidados e controle da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, incorrer nas mesmas falhas 

da primeira. Não passou despercebida e nem tão pouco foi ignorada por Furtado (2009, p. 

150) que não hesitou em refletir sobre esse aspecto e nem ao menos, subestimá-lo.  

A abertura de uma frente agrícola em direção ao Maranhão, nas linhas de migrações 
espontâneas que se vêm realizando há algum tempo, constitui problema complexo 
que requer cuidadosa preparação. As migrações atuais são movimentos provocados 
pelo agravamento das condições de vida nas regiões semiárida, particularmente nos 
anos de seca. Esses imigrantes acampam em condições precárias e se submetem a 
todo tipo de vicissitudes [...]. É necessário frisar que, nas regiões para onde se 
deslocam, prevalecem condições de vida extremamente precárias. São regiões semi-
isoladas, com grau mínimo de integração numa economia de mercado, técnicas de 
trabalho e formas de organização da produção extremamente rudimentares – de 
maneira geral inferiores às que prevalecem na região semiárida. Deslocar 
populações nordestinas para essas regiões, sem antes modificar o sistema econômico 
que aí existe, é condenar essas populações a condições de vida de extremo 
primitivismo. Se bem não estejam sujeitas ao flagelo das secas, as regiões da 
periferia úmida maranhense, em razão de seu isolamento, constituem um sistema 
econômico ainda mais dependente de atividades de subsistência que o da região 
semiárida. (FURTADO, 2009, p. 150) 

De acordo com o autor, seria inviável para a Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE, pensar na projeção desse espaço geográfico, como palco de 

transformação social e econômica, se não adicionasse a isso, um diagnóstico sobre as 

condições das populações preexistentes a sua implantação. Dar um passo a frente, nesse caso, 

significaria em primeira instância, analisar o ambiente em seus mais diversos aspectos. 

Especialmente, antentar para os dados referentes à colonização espontânea que já se 

encontrava em curso.  

Esse tema também despertou a atenção de Manhães (1987), que formado em Ciências 

Sociais, trabalhou como coordenador do setor de Organização de Comunidades, responsável 

pelos trabalhos de educação em núcleos de colonização no projeto de colonização do Alto 
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Turi Maranhense, criado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 

SUDENE, na década dos anos de 1960, que transformou sua experiência em objeto de 

pesquisa, resultando na construção de sua dissertação de mestrado intitulada “Educação e 

lutas sociais na colonização dirigida no Alto Turi Maranhense – 1962/1984”, na qual faz 

uma abordagem multidirecional, investigando o fenômeno, na perspectiva histórica, 

econômica e social. Nesta pesquisa, ele discutiu o impacto do projeto Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE nesta Região. 

O autor optou em fazer uma caracterização do espaço, descrevendo inicialmente a 

situação geográfica e o status jurídico dessa porção do território brasileiro, em diferentes 

momentos históricos, retomando os acontecimentos desde a década de 1950 até a chegada da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE na região, já na década de 

1960. Nos anos de 1950, “o Alto Turi fazia parte das chamadas ‘terras livres’ do Estado do 

Maranhão, que correspondia a aproximadamente 100.000km2 distribuídos em uma faixa 

contínua que abrangia o Médio Mearim, a região dos Cocais e a Pré-Amazônia Maranhense”. 

Território esse que se constituirá “a base inicial da frente agrícola, que se intensifica a partir 

dos anos de1950, formada pelo contingente de migrantes expulsos de sua região de origem” 

(MANHÃES, 1987, p. 36).  

O espaço social estudado por Manhães (1987) está inserido neste território, situado no 

noroeste do Estado do Maranhão, fazendo fronteira com o Estado do Pará e servindo de 

nascente para o rio Turiaçu. “Daí a região receber a denominação de Alto Turi Maranhense” 

(p. 37). E este, por sua vez, engloba a história de formação da antiga Santa Teresa do Paruá, 

atualmente, Presidente Médici, na qual concentro meu trabalho de investigação. 

Nos idos da década de 1950, essa região teve a incursão das primeiras levas de 

migrantes que, por iniciativa própria, adentraram ao território em busca de terras nas quais 

pudessem ser donos e garantir o seu sustento e de suas famílias, mediante a prática da 

atividade agrícola, predominando o uso de técnicas rudimentares e voltadas para a 

subsistência familiar.  

Seguindo a linha de tempo das rotas percorridas pelos migrantes até a chegada dos 

primeiros moradores em Presidente Médici, temos “em 1950, esses migrantes já atingindo 

Bacabal [...]. Em 1957, avançando no sentido noroeste, chegam a Santa Inês. Continuando e 
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formando rotas de penetração atingem Bom Jardim em 1959 e Chapéu de Couro em 

1960”(MANHÃES, 1987, p. 38-47). Na década de 1960, a adesão dos maranhenses 

intensifica o movimento de migração e em geral, eram provenientes “dos Cocais, do Mearim 

e da Baixada e chegam à região, atraídos pelas terras devolutas e pela abertura da BR-316, a 

estrada Maranhão-Pará”. Aos poucos, vão se distribuindo e enveredando pelo caminho aberto, 

em que se dará a construção da estrada rodoviária, atingindo, “as regiões dos rios Turiaçu, 

Paruá, Maracaçumé e, já nos limites com o Estado do Pará, o rio Gurupi.” (MANHÃES, 

1987, p. 38-47).  

A efetivação dos trabalhos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 

SUDENE, nessa área, se deu através do Projeto de Colonização do Alto Turi – PCAT, que em 

1972, foi transferida para a Companhia de Colonização do Nordeste – COLONE. “Essa área 

de 939.000 hectares”, foi “[...] cortada longitudinalmente, em toda a sua extensão, pela 

rodovia federal BR-316, que foi, em 1974, entregue ao tráfego totalmente asfaltada” 

(MANHÃES, 1987, p. 61).  

O distrito de Zé Doca foi escolhido para se tornar o centro administrativo da Companhia 

de Colonização do Nordeste – COLONE, seu rápido crescimento e localização geográfica, 

podem ter contribuído para isso. O site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), ao informar resumidamente os dados históricos do lugar, valida essa hipótese. “Zé 

Doca se consolidou também como região importante com a construção da BR 316, se 

desenvolvendo e tornando-se o maior distrito do município de Monção, superando este em 

tamanho e número de habitantes” (ZE DOCA, 2015)7. 

Segundo consta nos escritos de Manhães (1987, p. 62), para efeitos internos, a 

Companhia de Colonização do Nordeste – COLONE subdividiu o Alto em Turi em três 

subáreas, exercendo sobre elas atuação diferenciada. De acordo com a subdivisão o povoado 

de Santa Teresa do Paruá (Vila Presidente Médici), estava situado na área III. 

O que se sabe, é que tanto a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 

SUDENE, quanto sua sucessora e substituta Companhia de Colonização do Nordeste – 

COLONE mantiveram até o final da década de 1970, uma discreta atuação no trecho da 

subárea III, que “vai desde o rio Paruá ao sul até o rio Gurupi nos limites com o estado do 

                                                           
7Ver referência ZÉ DOCA (MA). Prefeitura. 2015. Disponível em: http://zedoca.ma.gov.br/cidade/historia/. 



50 

 
 

Pará [...]. “Embora a COLONE tenha o papel de administrar as 3 subáreas, até o final da 

década de 70 o PCAT só incluía trabalhos diretos nas subáreas I e II” (MANHÃES, 1987, p. 

68). 

Ao discorrer sobre a relação entre a Companhia de Colonização do Nordeste – 

COLONE e os moradores de Santa Teresa, Dona Luzia, antiga moradora do lugar, confirma, 

através de relatos obtidos durante entrevista, a fraca atuação do órgão na área III. 

A gente botava as primeiras roças e naquele lugar que você botava, você já ficava 
apossado ali. Os outros ia saindo, indo embora, e você ia comprando aquela capoeira 
ali perto, dava [...] cem cruzeiro... Aí você comprava aquele espacinho de terra pra 
poder se apossar. Aí quando a COLONE entrou, [...] dividiu uma posse pra cada 
morador. Só era cinqüenta hectares pra cada morador.  A gente chegou em setenta e 
quatro, quando foi já em oitenta e seis que a colônia entrou pra fazer a demarcação e 
cada um ficou na sua posse. 
Quando a COLONE entrou, até nós ficamos alegres, agora vai melhorar... Porque 
quando ela ficou em ali em Zé Doca, a gente morou ali perto, ele assentou o povo, 
deu terra, deu tudo, deu plantio, só que aqui não foi assim. Eles aqui só cortaram a 
terra e não teve mais ajuda nenhuma da COLONE, até que a COLONE fracassou e 
saiu e a gente ficou com a terra, até hoje a gente ta aí... (Dona Luzia, depoimento8). 

Conforme esclarece a entrevista, o trabalho da Companhia de Colonização do Nordeste 

– COLONE, no povoado de Santa Teresa, se restringiu apenas a regularização fundiária e não 

ofereceu aos lavradores o suporte ou assistência técnica de que precisavam para alterar a 

forma como produziam e, consequentemente, pudessem permanecer em seus lotes. Ou seja, 

elas continuaram produzindo empregando a coivara, o mesmo método de antes.  

O ex-morador Francisco da Cruz Machado, mencionou que a demarcação por permitir 

apenas 50 hectares de terra para cada família, afetou na maneira como os lavradores já se 

encontravam assentados. Muitos estavam distribuídos em terrenos com um tamanho acima do 

padrão exigido pela Companhia de Colonização do Nordeste – COLONE e a reorganização 

espacial causou a insatisfação daqueles que não queriam perder ou dividir parte do lote que 

possuíam.  

Cabe destacar também, que posteriormente a regularização realizada pela Companhia de 

Colonização do Nordeste – COLONE, sem a infraestrutura necessária para continuar com a 

prática da agricultura familiar, as pessoas passaram a vender seus lotes, provocando 

paulatinamente em Santa Teresa, o aparecimento de uma concentração fundiária que desde os 

idos dos anos 2000, ainda vem se acentuando.  

                                                           
8 Entrevista de Dona Luzia (antiga moradora do lugar), Presidente Médici, 28 de janeiro de 2016. 
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A subárea III, entre a década de 1960 até final dos anos de 1970, período em que foi 

pouco assistida pela Companhia de Colonização do Nordeste – COLONE apresentava vários 

focos de ocupação, sendo a maioria deles, resultado da migração espontânea. Nessaárea 

habitava uma população fundiária diferenciada, composta de pequenos, médios e grandes 

posseiros. E na mesma proporção, em que essa diferenciação se tornava mais acentuada, 

crescia por outro lado, a exploração, a violência e a opressão, vitimando, como sempre, o 

menor colocado na escala da diferenciação. Apoio-me mais uma vez no trabalho de Manhães 

(1987) para fazer tal inferência.  

A subárea III, [... já está quase completamente ocupada por pequenos, médios e 
grandes posseiros. Encontramos ali, desde os últimos anos da década de 60 
aglomerados populacionais na BR – 316, como Presidente Médici, Maranhãozinho, 
Abaixadinho, Boa Vista do Gurupi e Maracaçumé, onde seus líderes e organizações 
comunitárias tratam com a COLONE da demarcação dos lotes a partir do trabalho 
de apontamento dos picos e frente de lote pelos técnicos-agrimensores da Empresa 
colonizadora.[...] pequenos produtores ainda encontram dificuldades com médios e 
grandes posseiros que procuram se apropriar dessas terras. Por essa razão, na 
subárea III, desde o início dos ano70, são muitos os conflitos de terra em função das 
tentativas de grilagem e da resistência dos pequenos produtores. (p. 68-68). 

De modo geral, na Região do Alto Turi, a colonização espontânea, superou 

acentuadamente a versão dirigida, prevista pelos órgãos Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e Companhia de Colonização do Nordeste – 

COLONE. Isso significou maior volume de demandas para a região. Os órgãos de 

colonização teriam que concentrar seu trabalho tendo em vista, as duas frentes de colonização, 

regularizando a posse das famílias que já viviam no território, a fim de ajustá-las aos 

propósitos e objetivos das agências colonizadoras e assistir a população dirigida, a fim de 

alinhá-las ao formato do programa de colonização e desenvolvimento econômico da região. 

“Relacionando-se os colonos assentados em 7979 (3.898) com este dado (desatualizado) 

infere-seque, possivelmente, menos de 15% de 75% da população do Alto Turi integra a 

colonização dirigida [...] o restante de mínimo 85% refere-se a colonização espontânea em 

área de colonização dirigida”. (MANHÃES, 1987, p. 70). 

A deflagração dos conflitos agrários rendeu altos custos para a população de pequenos 

posseiros e para as comunidades indígenas que viviam na região. É o que indicam os vários 

artigos escritos a respeito dessa temática e estes são consensuais ao dizer que houve mais 

negligências, do que desenvolvimento.  
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Na pesquisa sobre a história regionalizada de Santa Luzia do Paruá/MA, que Andrade9 

(2014?) vem desenvolvendo é feita a seguinte observação: 

Cada cidade que se formou no Alto Turi, custou aos seus pioneiros grande 
dificuldade, seja pela resistência dos índios, que tinham no Noroeste maranhense um 
dos últimos refúgios e patrimônio natural depois de três séculos de destruição e 
genocídio na Amazônia; seja pelos conflitos relacionados à especulação fundiária de 
posseiros, madeireiros, grileiros e fazendeiros, etc. Foi neste cenário de contradições 
sociais e também de omissões e demoras das ações governamentais que se deu a 
fundação dos povoados que viraram os embriões de várias cidades que hoje 
margeiam a Rodovia Federal Pedro Teixeira, mais conhecida como BR-316. (p. 5). 

Ao escrever na década de 1970, sobre a “dinâmica populacional e econômica na pré-

amazônia maranhense: a fronteira de recursos e a colonização do Alto Turi”, Jatobá (1978, p. 

7-8) visualizou e sinalizou para a gravidade do problema. Recorrendo ao relatório da própria 

Companhia de Colonização do Nordeste – COLONE, apontou que a empresa tinha 

consciência de sua tamanha fragilidade institucional, a ponto de não conseguir conter as 

investidas violentas dos grileiros e posseiros, que viam nessas terras a oportunidade de 

ampliar seu capital fundiário. Averiguou, portanto, que:  

Segundo documento da COLONE, [...] por insuficiência de recursos, deu-se 
margem, à invasão de terras, inicialmente por minifundiários e posteriormente por 
aspirante a latifundiários, em sua maioria de fora da região e que foram atraídos 
pelas riquezas locais. 
O grande posseiro, que se assentou na gleba, através da grilagem, [...] expulsando, se 
encontrasse, os pequenos ocupantes por métodos muitas das vezes violentos, para 
depois se estabelecer-se na área grilada, com forte defesa armada.  
O pecuarista que compra a posse da terra ou usa métodos que vão desde o cerco da 
área sob interesse até a violência armada.  
Esta situação levou a COLONE a se envolver em questões jurídicas, cuja resolução 
deu-se a prazos longos, o que reflete seu frágil respaldo institucional. (JATOBÁ, 
1978, p. 7-8). 

Registros como o apresentado por Manhães (1987) e os relatos orais de moradores 

comprovam o risco eminente da eclosão de conflitos agrários por volta de 1980, em áreas 

próximas ao povoado de Presidente Médici, chegando a provocar momentos de convulsões 

sociais.  

Um grileiro, oriundo da cidade de São Luís, já estava com tudo preparado, inclusive 

munido das máquinas de topografia, para demarcar e tomar posse ilegalmente de uma extensa 

faixa de terra no local conhecido como Centro do Pedro, atualmente Vila São Pedro 
                                                           
9As escritas retiradas do ”manuscrito em publicação” do prof. Luís Magno Alencar Andrade dizem respeito ao 
trabalho desenvolvido por ele sobre a história regionalizada de Santa Luzia do Paruá (ANDRADE, Luís Magno 
Alencar. “Manuscrito em publicação”. As origens de Santa Luzia do Paruá na perspectiva da ocupação do Vale 
do Turiaçú). 
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(município de Maranhãozinho). Nesta área de terras devolutas, as famílias chegavam e 

começavam a fazer pequenas plantações, mas não tinham o documento ou título que 

comprovasse a posse da terra. Eram nessas circunstâncias que os grileiros se aproveitavam 

para usurpar as terras dos pequenos posseiros ou fazer deles seus agregados. Para tanto, 

recorriam ao uso da violência para expulsar aqueles que já estavam assentados ou se 

beneficiavam da fraude dos cartórios, facilitada pelo apadrinhamento político com o governo 

do estado. Embora essas terras estivessem incluídas no programa de regularização fundiária 

da Companhia de Colonização do Nordeste – COLONE, somente em 1986, é que este órgão 

deu início a este processo.  

Vale ressaltar que o avanço dos grileiros representava também uma ameaça aos índios 

da etnia Ka’apor, que viviam próximos desse núcleo de povoamento, na reserva Terra 

Indígenas do Alto Turiaçú, que compreende a 5.305 km² de área e corresponde as seis cidades 

do Maranhão. Estes por sua vez, sofrem até hoje com as invasões em suas terras, 

principalmente dos madeireiros.  

A Igreja Católica interveio sob a liderança do Pe. Dinis, que ao se colocar em defensa 

dos pequenos posseiros e disposto a enfrentar o avanço dos latifundiários, despertou a ira 

destes e, por diversas vezes, sofreu ameaça de morte, caso não recuasse.  

[...] porque ele falava daqueles que tomavam a terra, né, dos fazendeiros... Aí ele 
chegou triste, chamou nós e falou assim “olha, eu estou sendo jurado por um 
fazendeiro [...], ele mora no Cipoal”, [...]  o Seu Júnior me avisou pra eu não ir mais 
pra lá, que ele ta dizendo que uma horinha dessas vão achar eu com a boca cheia de 
formiga.”. Aí o Conselho da Paróquia fez uma reunião e aí fizemos uma carta, muito 
boa essa carta. O Nonato Costa era muito bom pra esse tipo de trabalho. Pra deixar 
pra ele lá, dizendo que ele não se metesse com o Padre Dinis, dizendo que a 
comunidade estava aqui em massa com ele, que se ele aparecesse morto por aí, nós 
já sabia que tinha sido ele, que ele estava jurando ele. Na hora “quem vai deixar essa 
carta pra esse homem?”“, [...] “Dona Jaulina”, eu disse, “vamos lá”, ela disse 
“vamos”, com aquele jeitinho dela. Aí nós fomos deixar essa carta lá, mas 
cheguemos lá não encontramos ele, encontramos só um gerente da fazenda. [...] mas 
eu acho que ele leu, porque aí a história apagou, foi mesmo que botar água no fogo, 
nunca mais ninguém viu essa história lá. (Dona Luzia, depoimento10). 

No caso de Centro do Pedro, a tentativa de grilagem foi contida a tempo pelo 

movimento que o Pe. Dinis organizou. Ele reuniu cerca de 120 homens, moradores de Santa 

Teresa, que se dirigiram até o local, confiscaram as máquinas de topografia utilizadas pelo 

grileiro, que já havia aberto picos e o expulsaram dali, fazendo a imediata retomada das terras. 

                                                           
10 Entrevista de Dona Luzia (antiga moradora do lugar), Presidente Médici, 28 de janeiro de 2016. 



54 

 
 

Informação esta que podemos confirmar no depoimento de Dona Luzia, durante entrevista 

concedida para esse estudo.  

[...] Ele reuniu o povo pra tomar as máquinas dos agrimensor, foi cem homens pra 
tomar essa máquina dos agrimensor. E os caras foram embora. [...] Que entraram por 
aí pra demarcar terra o tanto que eles queriam. Uns venderam um pedacinho e eles 
iam tomar o resto todinho. Aí ele avisou a noite na igreja, no outro dia, segunda-
feira, saiu gente. Que deu cem homens daqui pro Centro do Pedro aí pra dentro. 
Chegou lá, tomaram a máquina do cabra e levaram pra COLONE. Aí depois não, já 
entrou porque o pessoal venderam, mas nessa época não se apossaram não. (Dona 
Luzia, depoimento). 

É por volta de “60 a 70 e de 70 a 80”, que, “a concentração da terra no Maranhão tem se 

agravado”. Segundo Luna (1986, p. 2), “[...]o número de estabelecimentos agrícolas com mais 

de 10.000ha triplicou e sua área quadruplicou. E “[...] dos 32.441.314ha cadastrados como 

área total do Estado, 28.378.784ha pertencem a latifundiários do Estado, ou seja, 87% da área 

total é de latifúndio” (LUNA, 1986, p. 2). 

Nestes anos, o “padrão de ocupação das terras maranhenses” estava “[...] sendo 

gradativamente limitado pela apropriação privada de terras já trabalhadas pelos camponeses”. 

(LUNA, p 2 1986). 

De acordo com Sousa (2013, p. 14), “a incorporação destas terras no Maranhão foi 

legitimada pela Lei de Terras (N.º 2. 949) de 17 de junho de 1969, estabelecida pelo 

governador do Estado, José Sarney”, que teve de se afastar para disputar as eleições do 

senado, mas, deixou seu substituto, Pedro Neiva, encarregado de colocá-la em vigor. 

(SOUSA, 2013, p. 14). Esta lei facilitou e incentivou a prática da grilagem no Maranhão, ou 

seja, grandes extensões de terra, a perder de vista, se transformaram em foco de especulação e 

se tornaram propriedades de poucos donos.  

Da apropriação ilegal das terras, decorreram as tensões sociais e a propagação de 

conflitos no campo, não apenas nesta área do Alto Turi, mas em diversas regiões do território 

maranhense. Sousa (2013, p. 14), considera que, “a colonização efetuada na pré-Amazônia 

maranhense apresenta várias consequências negativas”, dentre as quais estão “a expansão do 

latifúndio patrocinado pelo Estado no âmbito estadual e federal e a violência registrada como 

resultado destes processos expropriatórios”, tornando o Maranhão um dos maiores estados da 

federação em concentração fundiária.  
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Os latifundiários e empresas, ao se apropriarem de grandes extensões de terra, 

provocaram graves danos para as populações de pequenos agricultores. A agricultura familiar 

se enfraqueceu, pois se viu obrigada a ceder espaço para os grandes e ambiciosos projetos do 

governo como, por exemplo, a ampliação da atividade pecuarista. Miranda (2014, p. 6), 

explica que “à medida que o posseiro desbravava a mata, o grande proprietário vinha atrás 

com as pastagens e como não havia cerca, o gado destruía as roças e todo o trabalho realizado 

pelos trabalhadores rurais”. Foi esse o motivo que fez Dona Luzia e sua família abandonarem 

suas terras no distrito de Zé Doca e migrarem para Santa Teresa em 1974.  

[...] lá nós já tinha um pedaço de terra. Foi... Até a Secretaria de Agricultura que 
cortou essa terra pra nós, só que depois chegou um fazendeirão, [...] valentão, 
comprou as terras na frente. Aí nós sempre fomo medroso pra caçar encrenca, não 
gostamos... Aí um compadre nosso chamou: compadre Bebé vende isso aí... O gado 
dele entra nas roças e come e ele não paga o dono do legume. Faz até... Se for 
possível ele manda até matar. E era mesmo, ele mandava matar, mandou matar umas 
pouco de pessoas por lá. Aí nós se assombremos e vendemos e viemos pra cá, 
procurar terra boa pra cá.(Dona Luzia, depoimento11). 

Não bastasse “os casos de invasão da roça pelo gado, eram frequentes as práticas de 

grilagem ou ‘ladrões de terras alheias’ como denominavam os trabalhadores”. Uma prática 

comum “devido ao consentimento das autoridades municipais e dos donos de cartórios que 

sempre ‘davam um jeito’ de forjar documentos.” (MIRANDA, 2014 p. 6). 

Ao analisar o período entre 1960-1994, Sousa (2013, p. 16) identificou que “O registro 

de óbitos através dos conflitos agrários no Maranhão representa uma versão verossímil das 

truculências cometidas contra os trabalhadores rurais desta região”. Ao longo dos vinte e seis 

anos, “são reconhecidos mais de 274 assassinatos praticados contra os pequenos produtores 

rurais no Maranhão”. Sendo que conforme esclarece o autor, “os dados apresentados devem 

ser compreendidos dentro de certa relatividade, uma vez que, somente a partir de 1975 com a 

criação da Comissão Pastoral da Terra – CPT é que eles passaram a ser sistematizados com 

maior frequência” (SOUSA, 2013, p. 16). E, se tomarmos o número total de assassinatos 

registrados, “[...] mais de 60 destes, o que corresponde a mais de 30% do total foram 

verificados nesta região” (SOUSA, 2013, p. 18). 

Tal situação, que envolve o tolhimento dos direitos sociais e fere os princípios 

fundamentais da dignidade humana, está diretamente associada à realidade política do estado 

do Maranhão, que carrega em sua história, as marcas de um sistema político no qual, ao 

                                                           
11 Entrevista de Dona Luzia (antiga moradora do lugar), Presidente Médici, 28 de janeiro de 2016. 



56 

 
 

menos duas oligarquias usaram durante décadas – a máquina pública para seus mandos e 

desmandos e em detrimento de seus interesses, submeteu a população maranhense a elevados 

níveis de pobreza. 

Até o limiar dos anos 1960, a política estadual era dominada por um outro grupo 
oligárquico, chefiado pelo senador Victorino Freire. [...], apoiado nos coronéis 
latifundiários do interior, nos grandes comerciantes e industriais, além de utilizar a 
máquina do governo para beneficiar seus aliados, para reprimir com imensa 
violência as manifestações dos trabalhadores e para praticar a fraude nas eleições, 
garantindo a “vitória” de seus candidatos. [...] a frente única oposicionista conseguiu 
eleger José Sarney ao governo do estado em 1965. [...] porque contou com o apoio 
decisivo da ditadura militar, que se instalara no Brasil em 1964 [...] Moral da estória: 
o Maranhão “trocava seis por meia dúzia”, pois saía de cena a oligarquia vitorinista 
e começava a se formar a oligarquia Sarney, que cresceu e se fortaleceu à sombra 
dos militares no poder. (COSTA, 2002, p. 2). 

Assim, no processo de transição da oligarquia vitorinista para a sarneysta, mudou-se 

apenas o slogan. Esta última buscou se dissociar da anterior, apregoando em seu discurso a 

palavra em moda, “modernidade” ou “Maranhão novo”, que de novo, nada tinha, manteve o 

mesmo perfil conservador, um governo de poucos e para poucos, e os avanços sociais que o 

seu “projeto modernizador” prometia aos maranhenses, jamais os alcançou. Na opinião de 

Costa (2002), “esta ‘mudança’ [...] significou ainda uma maior abertura ao processo de 

expansão do capitalismo monopolista na Amazônia, o qual aprofundou as desigualdades 

sociais, acelerou o processo de concentração fundiária, assim como a violência, a grilagem e a 

expulsão dos trabalhadores de suas terras, aumentando enormemente os conflitos no campo 

em toda a região” (COSTA, 2002, p. 2). 

É sob esse discurso modernizador, que Sarney deu início a projetos econômicos, 

esvaziados nitidamente de uma preocupação e compromisso com as questões de 

“desenvolvimento com justiça social”. 

[...] nesses 35 anos de predomínio da oligarquia Sarney (1966-2001), uma 
característica marcante de sua atuação foi a defesa da modernização capitalista da 
economia, apregoando uma falsa euforia de desenvolvimento com justiça social. 
[...]o qual é desmentido pela dura realidade de miséria, fome e violência, mantidas e 
perpetuadas pelas práticas do grupo dominante. [...]... Estado rico e povo pobre: que 
novos tempos são estes? (COSTA, 2002, p. 3). 

É preciso lembrar, que todos os entraves não foram capazes de arrefecer os ânimos dos 

movimentos de resistência contra um sistema político e econômico opressor e de luta por 

melhores dias, de mais justiça social para todos. 
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Machado, ex-morador de Santa Teresa, que participava do grupo de jovens, contou-me 

em conversa informal que o Pe. Dinis os mobilizou a participarem, na época, de movimentos 

a favor da distribuição justa da terra em outros lugares dentro do Maranhão, como por 

exemplo, no povoado de Arame, (elevado à categoria de cidade desde 1988), há 

aproximadamente 370 km de Santa Teresa. O assassinato de um produtor rural causou a 

indignação de muitas pessoas que se uniram num ato em defesa dos direitos dos trabalhadores 

rurais e em repúdio ao uso da força policial empregada para conter a manifestação. Machado 

considera que tal atitude demonstrou que o nível de consciência política e social da 

comunidade de Santa Teresa, extrapolou o âmbito local. 

A gênese de Santa Teresa do Paruá possui na sua história dois momentos distintos: um 

que corresponde à chegada do primeiro morador no início dos anos de 1960, a partir do qual 

se logrou o surgimento do povoado, que mais tarde se transformou em Vila Presidente 

Médici, até atingir a autonomia política e se tornar a sede da cidade, e tido como marco oficial 

da fundação; e outro que se deu em momento anterior a década de 1960, com a ocupação da 

área onde hoje está situada a zona rural do município, por uma população étnica diversificada 

e sobre a qual ainda há muito a se conhecer.  

O fato é que a primazia da ocupação se manifestou primeiramente, nessa área, em que o 

espaço rural se estruturou, principalmente nos atuais povoados de São Joaquim da Linha, 

Abaixadinho e Urubuçú, sobretudo, quando o núcleo populacional que deu origem ao distrito-

sede, começou a se formar, o outro, já estava em curso. Tanto que, conforme constatou o 

Pereira em sua investigação sobre a história do município, na década de 1960, os moradores 

do povoado, que mais tarde se tornaria a sede da cidade, ainda em fase inicial de formação, se 

dirigiam até o povoado de São Joaquim em busca de comércios. 

Uma das maiores dificuldades nesta época era o comércio. As pessoas tinham que 
comprar mercadorias em Pinheiro ou Santa Helena, na Baixada Maranhense. A 
viagem tinha a duração de três a cinco dias, sendo que o transporte era feito em 
“tropas,” grupo de até quinze animais carregados, e em “lanchas”, que navegavam 
pelo Rio Paruá, saindo de São Joaquim da Linha, hoje limite entre os municípios de 
Presidente Médici e Santa Helena. As dificuldades eram tantas, pois só havia 
floresta. (PEREIRA, 2016?). 

Na pesquisa que Andrade (2014?) vem realizando a respeito da região, o autor destaca 

que dado o contato limítrofe de São Joaquim da Linha com a baixada maranhense, mais 

especificamente com a cidade de Santa Helena, que ao longo de sua história registrou a 

incidência de várias comunidades quilombolas em seu território, a população que erigiu o 



58 

 
 

povoado era formada por remanescentes quilombolas, que se embrenhavam pela mata em 

busca de refúgio e liberdade. De acordo com esses estudos, houve também a presença de 

famílias indígenas no lugar onde posteriormente se tornaria o povoado de Urubuçú. 

O primeiro núcleo populacional do Vale do Paruá criado por posseiros avizinhados 
dos remanescentes de quilombolas de São Joaquim da Linha teria sido, portanto, o 
de Abaixadinho, que hoje pertence ao município de Presidente Médici; esse 
povoado, segundo depoimenos de ex-moradores, teria sido fundado por Cizino 
Fernandes, que ali chegara vindo de Capoeira Grande-Turiaçu em 1935. O lugar, 
infestado de animais selvagens e floresta densa era habitado por índios Ka’apor em 
outros pontos do rio. (p. 18). 

Acontece que, o território se de, após receber os primeiros habitantes, não demorou a 

incorporar os traços ligeiramente urbanos e o fato de estar às margens da rodovia, contribui 

significativamente. . Daí em diante, foi concentrando e intensificando cada vez mais as 

funções da vida urbana, enquanto o outro ia assumindo o modo próprio e peculiar do campo.  

Muitos fatos sobre esse capítulo da história ainda são desconhecidos. Entretanto, espera-

se que surjam novas iniciativas dispostas a investigar e reunir mais informações a esse 

respeito. Em resumo, a história de Santa Teresa do Paruá, fundada oficialmente com a 

chegada do senhor Guilherme, imprimiu as marcas de uma promessa de desenvolvimento 

econômico e social que não se efetivou e se houve tentativas, não se processou com os 

programas e apoio que o governo prometera. Contudo, se tão pouco contribuiu para a 

prosperidade de um povo cansado e marginalizado, soube este, desenvolver outros 

mecanismos, que aliando a solidariedade vicinal ao trabalho comunitário, criou bens e 

prestações de serviços quando o Estado se absteve de oferecê-los por direito.  

2.3 A FORMAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA ANTIGA SANTA TERESA DO PARUÁ  

O contexto de formação social da antiga Santa Teresa do Paruá, atualmente, Presidente 

Médici, não se mostrou muito diferente do que visto em outras formações sociais pequenas, 

caracteristicamente rurais e que sem acesso aos serviços básicos do governo ou de políticas 

públicas, encontrou na proximidade parental, nos laços de solidariedade vicinal e nas práticas 

do serviço comunitário uma forma de resistirem e enfrentarem os desafios da vida social. 

Cabe salientar que, no período ao qual é referenciada, a comunidade era essencialmente 

rural, com uma economia agrícola voltada para a subsistência. Apesar do núcleo populacional 

fundado pelo senhor Guilherme, na década de 1960, ter sido o local no qual se desenvolveu os 
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traços típicos da urbanização, onde posteriormente, em 1994, com a autonomia política, se 

estruturou a sede administrativa do município, isso não acontecera abruptamente, seguira as 

etapas convencionais que historicamente exigiu a marcha para o desenvolvimento urbano 

brasileiro, até que finalmente atingiu o status que lhe conferiu o tributo de ser cidade. E ainda 

assim, esse espaço tende a continuar reivindicando por mais e maior expressividade para 

garantir sua urbanidade.  

Portanto, nos idos dos anos de 1960, 1970 e 1980, faltava ainda à clara distinção entre o 

espaço rural e o urbano – os elementos de ambos continuavam misturados. As transformações 

urbanas caminhavam em passos lentos e desajeitados. Portanto, a baixa densidade 

demográfica nas referidas décadas tornou-se um dado relevante que pôde ajudar a explicar a 

forma inicial como a comunidade se organizou socialmente. 

2.3.1 Proximidade parental e solidariedade vicinal: as bases da formação social  

A população, demasiadamente pequena, naquela época favorecia a proximidade entre as 

pessoas que, por sua vez, extrapolava o âmbito familiar cunhada pelos laços consanguíneos e 

na maioria das vezes, se estendia até a casa do vizinho. Os laços de parentesco se dilatavam 

na mesma proporção em que crescia, entre os moradores da mesma rua, o sentimento de 

solidariedade que nutriam uns pelos outros ou o respeito e consideração pelos laços de 

compadrio. Algumas vezes, essas aproximações se davam também, por intermédio do 

matrimônio. 

Ao tratar sobre os grupos de parentela na origem da estrutura coronelista, Queiroz 

(1976) explica que esta era formada por um conjunto de indivíduos reunidos entre si por laços 

de parentesco carnal, espiritual (compadrio) ou de aliança (uniões matrimoniais). Para a 

autora, grande parte dos indivíduos que compunham uma parentela se originava de um 

mesmo tronco, fosse legalmente ou por via bastarda. As “alianças matrimoniais estabeleciam 

laços de parentesco entre as famílias, quase tão prezados quanto os de sangue; finalmente, os 

vínculos de compadrio uniam tanto padrinhos e afilhados quanto os compadres entre si, de 

modo às vezes mais estreitas do que o próprio parentesco carnal” (p. 179-180). 

Na mesma direção, ao estudar a tradição e transição da cidade de Cunha Willems (1972, 

p. 81), identificou nessa formação social os elementos característicos e próprios da pequena 

comunidade, “[...] ao compadrio, pelo menos na roça, é atribuída maior importância do que a 
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certos graus de parentesco próximo”. Em algumas situações, acontecia algo semelhante à 

fusão familiar, em que as pessoas se misturavam de tal maneira, que ficava difícil distinguir 

uma família da outra. Tornavam-se tão próximas ao ponto de se fundirem e se confundirem.   

Uma ocasião situação típica, que vigorou até algumas décadas, que ilustra bem o 

peculiar momento, foi o caso da Rua Alto do Mutirão, onde a incorporação desses hábitos 

(pela família dos Costa e família Ramos) resultou nesse tipo de fusão familiar. De acordo com 

o relato da professora Roberta Ramos, embora não houvesse entre essas famílias nenhum 

vínculo consanguíneo, ambas tratavam-se como parentes e comportavam-se como se 

formassem uma única família. De certa maneira, em alguns casos, isso causava um tratamento 

genérico, pois, os demais moradores dessa rua, mesmo não pertencendo a nenhuma das duas, 

eram tratados como se fossem.  

Os moradores da minha rua, que até hoje eu moro na mesma rua, eles vieram a 
maioria da mesma região, que é a região do Mearim aqui no Maranhão e se 
mudaram mais ou menos na década de 70, até menos que isso, década de 70 por aí... 
é eles se mudaram todos ao mesmo tempo, foi assim uma mudança em massa por 
causa da seca também e aqui a região chovia muito ainda, região de mata então eles 
tavam procurando mesmo de plantar e sobreviver. E eles vieram todos ao mesmo 
tempo e ficaram nessa... chegaram aqui em Presidente Médici e ficaram na mesma 
rua todos juntos, e aí muitos nem eram parentes, mas se consideraram parente, tanto 
que até hoje se consideram como da mesma família né. Na verdade, se tornou a 
mesma família porque os filhos foram casando com os filhos das outras famílias e aí 
juntaram todas, e formaram um só grupo, mas unidos demais, trabalhavam em 
conjunto juntos (Roberta Kellis Ramos, depoimento12). 

Não por acaso, as ruas, com seus nomes, apelidos e sobrenomes, tinham tanto a dizer a 

esse respeito. Além da geografia do lugar, elas também revelavam esse modo particular das 

relações pessoais dos moradores e maneira como se organizavam socialmente.  

Ao distribuírem-se ao longo de suas margens e nelas fixarem suas moradias, os 

moradores imprimiram uma marca social com as características próprias da pequena 

comunidade. Era só seguir o curso das ruas, para ver como de fato, as relações de 

proximidade parental se manifestavam. Por essa razão, digo que através dessas 

particularidades é possível ter uma demonstração da forma como as famílias dos Costa, Liras, 

Fernandes, Barros, Ramos, Pereira, Sousa, Araújo, Gomes entre outras ao se estenderem 

ainda aos outros, agregando os vizinhos ou compadres, se faziam e refaziam sem muito 

esforço.  

                                                           
12Roberta Kellis Ramos , presidente Médici, 08 de fevereiro de 2016 
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Tal como podemos identificar nos relatos de Dona Luzia e do senhor Lourival Ramos, 

normalmente, os primeiros que chegavam nessas terras, enviavam aos seus conterrâneos, 

informações sobre as condições propícias do lugar para a prática da agricultura e estes, após 

tomarem conhecimento das boas novas, se deslocavam para lá. Logo, ao desembarcarem, 

encontravam, um parente ou amigo do seu lugar de origem e habitualmente era próximo a 

estes que assentavam suas moradias. Isso explica porque a princípio é entre as famílias ou 

pessoas da mesma rua que as relações de proximidade se desenvolveram com mais ênfase.  

[...] lá de Centro Valdenor veio esse pessoal Domingos Araújo, Filismino, Chico 
Frozino e vieram na frente só que nós já conhecia eles lá.Aí como ele já tava aqui, o 
irmão do Bebé, aí a gente resolveu vir pra cá, assim, através dele, mas outras 
pessoas aqui nós não conhecia ninguém, só o povo lá do Centro Valdenor e do 
Andirobal que já morava aqui, fazia uns dois anos. Entrou muita gente pra cá nessa 
época, é que nesse tempo a mata era bem aí pertinho... [...] aqui detrás desse quintal 
nosso. (Dona Luzia, depoimento13). 

E, ainda: 

Eu sou do município de Bacabal [...] eu vim pra cá em 71. [...] O motivo era caçar 
um apelo, de lugar pra trabalhar, porque lá na época o governo vendeu as terra e a 
gente tinha que correr pra frente caçando mata pra ficar. Meu tio foi quem veio 
primeiro pra cá, João da Anja, aí ele veio quando ele veio nós tudo acompanhamo. 
[...]Muita mata, chuva e muita pobreza, e pobre, pobre mesmo. Não tinha estrada, 
não tinha nada porque nesse tempo o povoado era o Turi e no caso, lugar maiorzinho 
era o Zé Doca. [...] e quando eu vim pra cá eu achei um conterrâneo de lá que 
morava aqui com o nome Antônio Rosa, foi o primeiro morador daqui, ele veio lá 
dos anos 64 pra cá, sei lá e aí eu vim pra cá pra esse alto (Lourival Ramos, 
depoimento14). 

Entretanto, ainda que as relações de proximidade se dessem com maior freqüência  entre 

as famílias da mesma rua, esse aspecto não pode ser confundido a uma regra. Uma explicação 

plausível, para a não equivalência, é que esse tipo de relação familiar independia das pessoas 

estarem situadas ou alinhadas no mesmo plano geográfico, bastava alguém aderir ao sistema 

de cooperação para que determinada família validasse sua extensão, não sendo uma exigência, 

portanto, estarem alocados lado a lado. Às famílias que não possuíam parentesco ou qualquer 

tipo de contato anterior a sua chegada, a inserção se dava por meio da prática de usos e 

costumes já citados, como a consideração pelos laços de compadrio e os valores a ele 

relacionados ou pelo sistema de cooperação que essas pessoas mantinham entre si. E a história 

do movimento de povoamento de Santa Teresa, da área onde hoje se concentra a cidade e suas 

funções político-administrativas, comprova isso. 

                                                           
13 Entrevista de Dona Luzia (antiga moradora do lugar), Presidente Médici, 28 de janeiro de 2016. 
14 Lourival Ramos, (Louro Sérgio), Presidente Médici, 27 de janeiro de 2016. 
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Ao analisar essa formação familiar e seu jeito social de se organizar é provável que 

possa incorrer o equívoco de associá-la ao conceito de extensão familiar ou família estendida. 

Contudo, Queiroz (1976, p. 180-181), procura desfazer um possível mal entendido a esse 

respeito, esclarecendo que uma definição mais adequada seria o de “parentela” ao invés de 

“família extensa”: 

Também não cabe a este conjunto de parentes a denominação de “família extensa”, 
muito embora englobe várias gerações. A “família extensa”, na linguagem 
antropológica, é constituída de várias gerações de “famílias conjugais ou nucleares” 
(isto é, composta de pai, mãe e filhos), residindo juntas sob o mesmo teto. Ora no 
que diz respeito ás famílias brasileira, cada família nuclear possuía sua própria 
moradia; [...] No entanto, sempre houve no Brasil um grande conjunto de parentela, 
formada de avós, pais, filhos, netos, tios, sobrinhos, se estendendo tanto a montante 
quanto jusante da grande corrente das gerações; [...]O parentesco brasileiro sempre 
reconhecido tanto na linha paterna quanto na materna; sempre foi acrescida também 
dos afilhados o batismo estabelecendo entre os casais e entre a criança um 
parentesco religioso extremamente prezado; e prendeu igualmente outros grupos que 
com ele se relacionavam por alianças matrimoniais, estabelecendo um extenso 
conjunto de indivíduos muito conscientes do que significa ser “parente”. Os termos 
correntes na literatura sócio-antropológica não são, pois, plenamente adequados à 
nossa realidade; o termo “parentela”, menos utilizado, reflete-a melhor, quando 
convenientemente definido. (QUEIROZ, 1976, p. 180-181). 

Conforme posto na citação acima, a autora faz uma diferenciação entre os termos 

“parentela e família extensa15” para explicar o porquê em sua opinião, o termo “parentela” é o 

que melhor define essa forma de organização social sobre a qual abordo. Ela entende que 

“parentela”, no caso, “brasileira é um núcleo bastante extenso de indivíduos unidos por 

parentesco de sangue, formado por várias famílias nucleares, regra geral economicamente 

independentes, morando cada qual em sua morada”. Tendo este grupo como característica 

principal, “sua estrutura interna, bastante complexa, e variando de uma configuração mais 

igualitária, até uma estratificação em vários níveis”. O oposto ocorre com a “família extensa”, 

em que a autora ilustra trata-se de abrigar “sob o mesmo teto várias gerações de famílias, de 

origem diversa, conjugais ou nucleares” (QUEIROZ, 1976, p. 181). 

Sob o efeito desses signos, manifestados através dos laços vicinais, formaram-se as 

grandes famílias, uma espécie de proximidade parental, definida não somente pela genética, 

mas pela sensação da ajuda mútua constante, sendo este um critério suficientemente aceito 

                                                           
15Os conceitos referentes aos termos “parentela e família extensa” que ora são apresentados no respectivo 
capítulo, foram embasados teoricamente na discussão proposta por (Queiroz, 1976) na publicação “O 
mandonimo local na vida política brasileira e outros ensaios”, em que a mesma na seção intitulada “A origem da 
estrutura coronolista: os grupos de parentela”, faz algumas observações importantes sobre tal temática. Material 
disponível em: <http://docslide.com.br/documents/queiroz-maria-isaura-o-mandonismo-local-na-vida-politica-
brasileira-e-outros-ensaios.html> 

http://docslide.com.br/documents/queiroz-maria-isaura-o-mandonismo-local-na-vida-politica-brasileira-e-outros-ensaios.html
http://docslide.com.br/documents/queiroz-maria-isaura-o-mandonismo-local-na-vida-politica-brasileira-e-outros-ensaios.html
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para legitimar tal configuração que os faziam se sentir como parte da mesma família, tornando 

transponíveis as barreiras impostas pelos vínculos biológicos.  

Os termos coletividade e solidariedade vicinal eram e ainda permanecem como fortes 

expressões da pequena comunidade, que encontra nesses elementos de interação social e 

cultural, muito mais que um estilo de vida. É antes disso, uma alternativa para enfrentar às 

intempéries da vida social e econômica. De acordo com Mussolini (1972, p. 79) é possível 

localizar semelhantes traços nas mais variadas formações sociais inseridas no contexto da 

pequena comunidade, não importando desse modo, a distância geográfica existente entre elas. 

Se quiséssemos fazer um balanço dos elementos socioculturais que, apesar das 
diferenças regionais, permitem a conclusão da existência de grande uniformidade 
básica de nossos meios rústicos, colocaríamos, neste rol, a título de exemplo, a 
coivara, o mutirão, o “troca dia”, o adjutório, o “complexo cultural da pesca da 
tainha, o compadrio, as novenas, as folias. (MUSSOLINI, 1972, p. 79). 

Em razão disso, convém mencionar que tais características aparecem também na 

pesquisa que Queiroz (1972, p. 64-65) desenvolveu ao respeito do povoado de Santa Brígida, 

situado no município de Jeremoabo, Estado da Bahia, próximo à divisa com Alagoas. Para 

tanto, cita os autores Antônio Candido de Mello e James B. Watson, para quem o “universo 

das culturas tradicionais do homem do campo” no Brasil, se caracteriza pelas: 

Relações sociais básicas desenvolvidas nos agrupamentos de “algumas ou muitas 
famílias, mais ou menos vinculadas pelo sentimento de localidade, a convivência, 
práticas de auxílio mútuo, atividades lúdico-religiosas”, e desenvolvendo uma 
economia de subsistência. Os elementos mais importantes para a caracterização 
deste tipo cultural são, pois, a solidariedade decorrente da vizinhança, da 
participação do mesmo trabalho e nas mesmas atividades lúdico-religiosas, uma 
solidariedade vicinal. Nesta “rua”, que é o nome dado no Nordeste aos povoados, 
vemos perdurar a velha forma da cultura rústica brasileira, representada pela 
comunidade alagoana, que é a congregação de família reunidas pelo laço de 
habitarem a mesma vizinhança, praticando de preferência o trabalho de batalhão, 
onde as distrações, sob forma religiosa de novenas e romarias, são coletivas; as 
atividades todas executadas, pois, tendo como base a solidariedade vicinal. 
(QUEIROZ, 1972, p. 64-65). 

As trocas sociais ocorridas no interior dos grupos, organizados via proximidade 

parental, foram extremamente vantajosas para que as famílias permanecessem e se fixassem 

no território, haja vista, que na condição de recém-chegados, estavam submetidos a inúmeras 

dificuldades e na tentativa de começar uma vida nova, fazia uma grande diferença poder 

contar com a ajuda de alguém que estivesse situado dentro das extensões familiares, fosse 

para o empréstimo de ferramentas de trabalho, troca de gêneros alimentícios, disponibilidade 

para trabalhar alguns dias na roça do outro que estivesse necessitando de uma mão a mais, ou 



64 

 
 

simplesmente numa troca de boas sementes para a próxima roça. Um sistema simples de 

trocas, porém, altamente eficaz, conforme, pode ser observado no relato do senhor Lourival 

Ramos, antigo morador do lugar. 

[...] quando a gente é muito pobre que não tem onde se agarrar, existe uma grande 
união. Nessa época não tinha apelo nenhum, então nosso trabalho todo era assim em 
conjunto, era troca, um dia pra fulano outro dia pra beltrano, amanhã pra fulano 
depois pra fulano, nóis fazia tudo isso aqui. Nós aqui quando era todo mundo morto 
de fome nóis fazia tudo isso aqui direitinho, mas até gente que caia doente nóis 
plantava, nóis fazia, nóis culhia tudo.(Lourival Ramos, depoimento16) 

Inicialmente, o regime de cooperação, em virtude do qual se originou a simbólica 

proximidade parental, estava concentrado nas pequenas porções da população. A concepção 

de comunidade, ou seja, a ideia de estarem integrados a uma única e grande família e juntos 

trabalharem em prol desta, não estava ainda fortemente elaborada. As ações empreendidas por 

aqueles que estavam inseridos no círculo das relações de proximidade parental, ocorriam em 

um plano reduzido, imediato e mais próximo possível. Dificilmente, ultrapassavam os limites 

ou fronteiras do grupo ao qual pertenciam. Tratava-se de um estágio, uma preparação para a 

vida comunitária integrada às coisas de todos e interessada não mais apenas pelos assuntos 

ocorridos no interior das “parentelas”. 

Entretanto, é preciso esclarecer que de modo algum, o funcionamento desse sistema 

implicou no isolamento entre as famílias que moravam em ruas diferentes ou desencadeou a 

falta de comunicação entre elas. Apenas não havia se desenvolvido ainda um regime de 

intercâmbio social mais amplo, capaz de mobilizar a soma de todos os esforços e empregá-los 

aos fins comunitários que visasse como veremos adiante, a construção de várias obras 

comunitárias, dentre elas, por exemplo, o Colégio Santa Teresa. 

Coube a Igreja Católica, mais especificamente ao Pe. Dinis, a iniciativa não de 

desmantelar ou dissipar o modelo até então vigente, contudo, sensibilizar as pessoas a 

estenderem os vínculos de caridade e solidariedade para além das fronteiras definidas pela 

proximidade parental, e sem muita demora em avançar para outra fase, mais elaborada e de 

maior amplitude. 

Pautado na tríade “evangelização, saúde e educação”, o Pe. Dinis buscava ao introduzir 

tal mudança, colocar em prática o projeto que trouxera consigo e que o teria direcionado para 

                                                           
16 Lourival Ramos, (Louro Sérgio), Presidente Médici, 27 de janeiro de 2016. 
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a referida comunidade – incentivar a população local a criar por si, os meios necessários para 

melhorar suas condições de vida.   

Para tanto, era preciso adotar um conjunto de medidas que fossem suficientemente 

capazes de impulsionar a comunidade a converter todas as suas forças em favor do bem-estar 

social geral, gerando consequentemente as bases para uma maior coesão social. Afinal, as 

pessoas precisavam entender porque, em determinado momento, deveriam abdicar de seus 

interesses particulares (de um dia de serviço na roça, por exemplo), em detrimento do trabalho 

comunitário e do bem comum geral. Teriam agora, que dedicar-se a resolver problemas que 

não seriam mais só seus e de suas “parentelas”. Dito de outro modo empenhar-se-iam a 

enfrentar os dilemas e desafios da vida comunitária, situados num nível social geral e por 

conta disso, de cunho mais abrangente, de maior proporção do que em outrora acontecia no 

nível da proximidade parental. 

Diante do exposto até aqui, em relação ao modo como as pessoas foram aos poucos 

migrando de uma organização social, centrada nas relações familiares e de proximidade 

parental, para outra mais aberta e de maior amplitude, não poderia deixar de abordar sobre os 

conflitos, pois, quão ingênuos seríamos no caso de imaginar que ali teria se instalado um 

clima de harmonia total, ou seja, sem disputas por cargos ou algum tipo de poder? 

Obviamente que todos de imediato diriam se tratar de um grande absurdo, o que dede fato, o 

é. Sejam eles de origem política, econômica, social, religiosa ou cultural, esses conflitos são 

aspectos inerentes a todo e qualquer tipo de convivência social, logo, não seriam estes, 

indiferentes à vida na pequena comunidade.  

Todavia, traçando um perfil social da comunidade que ora abordo, dentro do contexto 

histórico ao qual me reporto, torna-se fácil compreender a razão pela qual dificilmente 

poderia ser localizados nessa formação social, conflitos de natureza altamente corrosiva 

capazes de causar fissuras ou de abalar a estabilidade existente no grupo. Não havia ainda 

uma definição clara de classes sociais ou distinção social evidente, e nem poderia, se 

considerar as especificidades econômicas e sociais dessa comunidade no dado período 

histórico. Basicamente, com exceção de um pequeno grupo de comerciantes, todos dispunham 

dos mesmos recursos sociais, econômicos e culturais.  

Eram pequenos agricultores, que viviam essencialmente da atividade agrícola familiar e 

de subsistência, que formavam uma massa com características aparentemente homogênea. Ao 



66 

 
 

prestar atenção a esse detalhe, no especial presente do cenário social, presume-se que, 

simplesmente, faltava combustível suficiente para inflamar conflitos de grande proporção, 

pois, embora, um ou outro julgasse que, em algum momento, de alguma forma, alguém 

estivesse tendo qualquer tipo de favorecimento ou privilégio, a sensação de estarem vivendo 

em condições materialmente semelhantes, de pertencerem à mesma e única classe social, se 

sobrepunha em relação a anterior, impedindo que a eclosão de conflitos mais densos tomasse 

vulto. 

Em seu estudo sobre as “parentelas” Queiroz (1976, p. 181-182), identificou ainda que 

“a configuração igualitária é encontrada principalmente entre os sitiantes; no interior do grupo 

de parentela, as famílias tendem a estarem todas no mesmo nível, sem grandes distancias 

socioeconômica”. Os grupos por ela estudados retratam a mesma realidade sobre a qual 

investiguei e revela que a existência de tal semelhança, deixa de ser mera coincidência, pois 

se considerando o período sobre ao qual reporto, torna-se permissível encontrar ali, uma 

tímida distinção social. 

Por outro lado, se nestes grupos os traços ou elementos de distinção social eram pouco 

acentuados, e de certo modo inibidos, a autora observou que já “nas regiões de ricas 

monoculturas de exportação, ao contrário, e também nas grandes fazendas de criar, as 

parentelas estão estratificadas em seu interior; as famílias que as formam se distribuem então 

em posições mais ou menos elevadas, de acordo com os bens de fortuna, por um lado, e por 

outro lado de acordo com o parentesco mais ou menos chegado com a família considerada 

tronco” (p. 181-182).Constatou ainda que as parentelas se apresentam, pois, estruturadas em 

camadas, nestas regiões, o fator econômico desempenhando um papel importante na 

diferenciação da mesma.  

Sob essa perspectiva, é importante ressaltar, que para Queiroz (1976), “era real a 

solidariedade, de que são inúmeros os exemplos, e unia na verdade camadas inteiramente 

díspares” (p. 183). Muito embora, adverte a autora de que isso “não excluía a animosidade; a 

quebra de solidariedade do conjunto maior agia como um fator de reforço poderoso da 

solidariedade interna dos conjuntos menores, adversários entre si” (p. 183).  

Ao analisar o caso da cidade de Cunha, como já relatado, Willems (1972, p. 182) 

concluiu que “a existência de classes sociais e de tantos grupos com interesses específicos e, 

não raro, antagônicos, é compensada por determinadas tendências de integração. As Igrejas, 
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os partidos políticos, as cliques, os mutirões agem no sentido de neutralizar as diferenças de 

classes sociais”. 

Assim, presumo que a propagação do espírito comunitário e seus princípios 

fundamentais não encontraram resistência e nem grandes obstáculos a enfrentar na sua fase 

inicial. A permanência da Igreja Católica e a difusão dos valores e preceitos cristãos, 

vinculados à experiência da proximidade parental, fortaleceram e deram sustentação ao ideal 

comunitário.  

2.3.2 Uma economia de subsistência, centrada no cultivo do arroz 

Nas primeiras décadas que se seguiram, desde a fundação oficial de Presidente Médici, 

mais precisamente, do território que atualmente a briga sua zona urbana, a atividade agrícola 

familiar e de subsistência foi, originariamente, e durante muito tempo a principal base 

econômica do lugar. Aliás, a exemplo do que nos relata Dona Luzia, foi exatamente a busca 

por terras férteis que influenciou os primeiros moradores a deixarem seus lugares de origem e 

migrarem para Santa Teresa.  

Nasci em Brejo do Maranhão. Perto do Rio Parnaíba. No começo do Maranhão, do 
outro lado era Piauí. Nasci em um lugar chamado... Batizado com o nome de Mata 
Escura. 
Eu vim embora de Brejo em 56, a gente veio pra perto de Bacabal, um lugar 
chamado Sítio de Manuel Constança. Passei quatro anos... Depois de quatro anos a 
gente veio embora pra Chapéu de Couro que hoje se chama Newton Belo. Fiquei lá 
14 anos, aí a gente andava era atrás de mata, que a gente sempre trabalhou com roça, 
né? Aí em 74 eu vim embora aqui pra Santa Teresa, que era bom de roça, bom pra 
legume, a gente só andava atrás de mato pra botar roça. E aqui a gente ficou, 
estamos até hoje aí, né. 
Porque era assim, quando a gente chegava em um lugar, quando a mata terminava... 
Corria atrás da mata. Aí o pessoal começaram a entrar sem a estrada... Veio a 
carroçal primeiro, aí o pessoal: ah, tem um lugar aí chamado Santa Teresa, que lá é 
bom de legume, só que lá chove muito. Aqui, minha filha, dava três chuvas por dia, 
passava dois dias na semana, o máximo que passava era dois dias sem chover. 
Chovia o dia quase todo. Quase não queimava a roça... Chegamos aqui, as coisas 
eram muito difíceis... E os que já tava aqui dizia que aqui tava era bom, que já tinha 
uma estrada. Os primeiros que entraram, em 60 [...] Ia na Baixada comprar um quilo 
de sal, a gente tinha que ir. O Seu Natanael ali diz que foi no Gurupi comprar um 
quilo de sal. E a pé. Passava dois dias de viagem. Era muito difícil... Só tinha a 
vantagem que era bom de legume, mas o resto não tinha nada, não tinha nem escola, 
[...] nessa época. Ensinava nas casas, tinha gente que já ensinava menino nas casas. 
Quem veio embora pra cá sofreu muito, porque deixou de estudar lá, chegou aqui 
não pôde estudar.  
Quando abriu essa carroçal, aí veio...  O pessoal, entrou muita gente, esse pessoal 
que entrou aqui não era ninguém daqui, todo mundo veio de fora. (Dona Luzia, 
depoimento17). 

                                                           
17 Entrevista de Dona Luzia (antiga moradora do lugar), Presidente Médici, 28 de janeiro de 2016. 
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De acordo com essa antiga moradora, que chegou ao lugar no início da década de 1970, 

na falta de técnicas mais elaboradas e sem dispor dos recursos financeiros para o custeio e 

compra de máquinas e equipamentos mais eficientes no manejo com a terra, o pequeno 

produtor recorria à prática da coivara – um procedimento rudimentar que limitava o melhor 

uso e aproveitamento do solo. Tal prática era usada na preparação da terra para o plantio e 

consistia na derrubada e queimada da mata virgem, provocando efeitos danosos, como o 

desmatamento e o rápido desgaste do solo, que após o primeiro cultivo, por apresentar sinais 

de esgotamento, era abandonado, repetindo-se o mesmo procedimento, a cada nova roça. “[...] 

aqui era assim, você botava... Queimava a roça, e você plantava o arroz” (Dona Luzia, 

depoimento). 

Os filhos tão logo pudessem ajudar os pais, os acompanhavam na lida da roça e juntos 

representavam a principal força de trabalho. Dependendo do tamanho da roça, requisitava-se a 

contratação extra de trabalhadores, originariamente, de peões e agregados para a plantação e 

colheita, mas ainda assim, predominava a mão-de-obra familiar. Manhães (1987) ao retratar 

em sua dissertação de mestrado, as condições do trabalho agrícola estabelecidas no seio das 

unidades familiares, na Região do Alto Turi maranhense, confirma essa informação, ao 

identificar que: 

O colono trabalha com a ajuda dos filhos que não atingiram ainda as condições 
físicas e sociais que os definem como adultos. O esforço dispendido pelos filhos 
menores não tem contrapartida direta ou imediata de pagamento em dinheiro, mas se 
submetem as regras que presidem o consumo familiar.  
Os colonos contam, de acordo com a composição etária, com a colaboração da 
esposa e dos filhos nos trabalhos agrícolas. Poupam, com isso, o pagamento de mão-
de-obra, através do aproveitamento máximo da capacidade produtiva da terra e do 
uso da força de trabalho familiar (MANHÃES, 1987,  p. 81-83). 

As mulheres assumiam e desempenhavam diferentes papéis, sobretudo, se dedicavam a 

execução dos afazeres domésticos e algumas chegavam a participar de quase todas as etapas 

relacionadas ao trabalho na roça. Muitas delas, dentre tantas tarefas, conciliavam ainda a 

atividade de coleta e extração do coco babaçu. As quebradeiras de coco babaçu, eram 

extremamente mal remuneradas. Quando levavam as sementes aos postos de compras, o 

pouco que recebiam ficava lá mesmo, pois, sempre havia uma quitanda anexada a estes. Em 

relação ao trabalho feminino, no contexto ao qual se refere, Queiroz (1976) considera que as 

mulheres exerciam um importante papel, “não sendo possível conservar uma imagem de total 

passividade e subserviência, que realmente não houve”. E ainda relata que: 
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O que se dava nas camadas superiores, também ocorria nas inferiores, no sentido de 
que a mulher era a colaboradora do homem. Cooperava com o marido nas 
derrubadas, no plantio, no trabalho da roça em geral; tomava conta dos animais; 
tinha a seu cargo providenciar a alimentação de todos, e educava os filhos. Não 
esquecer também que, tanto nas camadas superiores quanto nas inferiores, a direção 
de todas as comemorações familiares e atividades festivas estava a cargo das 
mulheres. Enfim, seu papel era importante, não sendo possível conservar uma 
imagem de total passividade e subserviência, que realmente não houve. (p. 194). 

Era comum, que nessas organizações se recorresse ao emprego de todas as forças 

possíveis na produção das lavouras. E nessa articulação, embora expostas a inúmeros 

problemas relacionados ao preconceito de gênero, determinismos machistas e sexistas, essas 

mulheres não estavam entregues a uma condição total de submissão, apatia ou estado de 

nulidade. É o que reitera Manhães (1987) nos trechos destacados a seguir:  

Se a roça é o local privilegiado para o trabalho dos homens, os espaços próximos e 
internos a casa se apresentam como locais de atividades das mulheres, que detêm o 
poder de decisão sobre o que e como fazer esses trabalhos [...]. 
[...] E sobre a participação e controle da distribuição dos gastos que a participação da 
mulher é percebida como fundamental, já que sobre ela recai a ajuda na atualização 
de um dos mecanismos de controle da dependência da unidade familiar ao mercado. 
Sua atuação se dá, principalmente, sobre o controle do consumo. A ela cabe um 
maior poder de decisão sobre a minimização dos gastos (MANHÃES, 1987, p. 83-
85). 

Todavia, se por um lado, os pequenos agricultores se valiam exclusivamente do método 

da coivara para lavrar a terra (uma técnica considerada relativamente de baixa eficiência), do 

outro lado, falo de um período recente em relação à chegada dos primeiros moradores, que 

neste contexto, podiam contar com uma razoável quantidade de boas terras para cultivar e um 

clima bastante vantajoso à lavoura do arroz.  

Situada na região pré-amazônica “de passagem entre o Nordeste semi-árido e a 

Amazônia propriamente dita, [...] as condições ecológicas apresentam uma grande presença 

de chuvas anuais, com clima quente-úmido e áreas de florestas tropicais [...]”. São, pois, 

“essas condições que contribuem para a escolha das rotas de migrantes, que aqui e ali, através 

de um e de outro, vão sabendo dessas condições e optando pela viagem” (MANHÃES, 1987, 

p. 37). 

Ainda que faltassem as condições suficientemente favoráveis ao desenvolvimento da 

agricultura, ao ponto de impulsionar uma elevação na sua capacidade de produção ou uma 

estrutura capaz de suplantar a expansão da atividade agrícola do tipo exportadora. , por 

exemplo, o cultivo do arroz, atingiu uma produção em larga escala e nos primeiros anos de 

cultivo, conforme lembram os moradores, as terras de mata virgem e a pouca incidência de 
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ervas daninhas e de insetos, facilitaram a obtenção da farta lavoura. Tanto é que, nesses anos, 

o uso de agrotóxicos tornou-se algo dispensável. A limpeza do pouco mato que crescia junto 

aos pés de arroz, não demandava a necessidade de herbicidas, bastava carpir para removê-lo e 

sem a ameaça de pragas a aplicação de pesticidas era totalmente desnecessária. Isso explica o 

aumento significativo na sua produção e a fase de agitação mercantil que dele decorreu.  

Retirado do livro Poesias pra ninguém ler: a poesia dos Liras, publicado em 2010, um 

pequeno trecho do prefácio escrito pelo professor Dr. João Coelho Silva Filho, o qual concede 

uma ideia acerca dessa fase. 

Santa Teresa teve uma posição de destaque entre todos os povoados da região do 
Turi, à margem da BR 316. Lugar povoado por pequenos agricultores, na grande 
maioria vítimas da Grilagem Cartorial ocorrida no Estado: a qual colocou um milhão 
de hectares de terras na mão de latifundiários e deixou milhares de famílias de 
posseiros na rua, no beco da amargura. 
Santa Teresa foi o eldorado de alguns desses posseiros que transformaram este lugar 
num grande celeiro de arroz. (p. 4) 

Esse fato introduziu algumas mudanças no panorama econômico, visto que a soma 

desses dois fatores resultou em boas colheitas e ocasionou a geração e acumulação do 

excedente da produção. Como resultado houve a viabilidade do desenvolvimento de um 

pequeno comércio local, que passou a exercer a função de intermediário entre os pequenos 

produtores e os comerciantes de outras regiões. Os agricultores abasteciam o comércio local, 

que por sua vez, revendiam aos compradores de outras localidades e regiões do país. Em raras 

exceções, os produtos eram vendidos diretamente para os comerciantes vindos de fora sem a 

intervenção de intermediadores para realizar o negócio. 

No total, seis usineiros possuíam as instalações fabris para o beneficiamento dos grãos e 

se destacavam na comercialização do produto. Compunham um grupo que não chegou pelo 

que se sabe, a acumular grandes fortunas. Mas suas condições materiais já se mostravam 

diferenciadas em relação aos demais moradores. Alguns deles passaram inclusive, a ocupar 

cargos públicos de natureza política, exercendo funções no legislativo, como vereadores. 

Outros se posicionavam como lideranças políticas do povoado (resolvendo questões ou 

assuntos associados à vida política do lugar).  

A plantação desse gênero representava para a grande parcela da população a única 

alternativa rentável. Em muitos casos, para satisfazer as necessidades básicas, como comprar 

remédios ou roupas, alguns trabalhadores vendiam a produção antes mesmo da colheita. 

Outros vendiam praticamente a produção inteira para os usineiros e, contraditoriamente, o 
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compravam de volta, quando o arroz que guardavam em seus paióis acabava antes que a 

próxima safra chegasse. 

Na entrevista que concedeu a Manuel Giraldes em outubro de 2002, Pe. Dinis comentou 

sobre um problema recorrente na referida época e nesse tipo de transação comercial, que 

atingia diretamente os pequenos produtores: 

Os outros problemas eram a saúde e a exploração do trabalho agrícola: um resolveu-
se com a criação de um Clube de Mães e uma farmácia social, a outra com o 
trabalho cooperativo: ‘Pusemos as famílias a produzir juntas e arranjei um 
financiamento, para não terem que depender dos comerciantes locais. Fizemos 
também um armazém, e assim interrompemos o círculo vicioso da exploração’. (Pe. 
Dinis, depoimento18). 

De acordo com o relato do senhor Lourival Ramos, ex-sócio fundador da cooperativa, 

os pequenos produtores ficavam sempre em desvantagem nessa negociação e carregavam 

sobre os ombros não só o peso da arroba do arroz, mas, também o da exploração.  

É porque mutirão é uma coisa criada assim voluntário, que você começa criar com 
todo mundo pra trabalhar. Então o padre Dinis esse era o nome que ele dava, porque 
nóis fazia muita coisa mas nosso incentivador tudo era o padre Dinis. E o mutirão 
foi criado porque nessa época quando uma pessoa adoecia,ihhh o remédio era 
comprado três vezes mais que o preço porque lá ou você compra ou você volta sem 
comprar e fica pra quando der a vontade de comprar, e aí quando o menino do 
cumpadí adoeceu na data e ele foi comprar um remédio, era uma importância de 
arroz muito alta, um preço que deu muito grande e nesse tempo. Quando a gente 
terminava de tratar a roça a gente era só pra entregar, a gente ficava com fome do 
mesmo jeito, a gente só comia arroz enquanto tava torrando. Aí quando terminava 
de passar o arroz a gente ficava com a mesma fome e partia pra outra roça, essa era a 
nossa luta. [...] e o padre Dinis viu isso e pediu o remédio pra ver, aí ele lá deu a 
sugestão pra gente se agrupar pelo menos um mês pra quando a gente fosse vender o 
alqueire de arroz, pra ajuntar dez doze, pra contar o arroz pra vender porque ele 
podia achar um preço mior, e aí foi o início do nome desse mutirão. (Lourival 
Ramos, depoimento19). 

Diante dessa situação, o padre não hesitou em reunir vários agricultores e juntos criaram 

uma cooperativa, conhecida por mutirão, cuja finalidade era fazer o beneficiamento do arroz e 

sua comercialização, desviando-se das imposições abusivas do comércio local e desta 

maneira, permaneceu em funcionamento até o final da década de 1980.  

Pereira (2016?), em seu material de pesquisa, ainda em fase de desenvolvimento, 

esclarece a respeito dos principais objetivos que consistiram na fundação e funcionamento da 

cooperativa.  

                                                           
18 Fragmento retirado da entrevista concedida pelo Pe. Dinis a Manuel Giraldes, em outubro de 2002 
19 Lourival Ramos, (Louro Sérgio), Presidente Médici, 27 de janeiro de 2016. 
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Em 25 de dezembro de 1978, com o apoio e incentivo do Padre Diniz, um grupo de 
trabalhadores rurais criou o mutirão. Esse grupo tinha por objetivo principal 
desenvolver a agricultura, e assim, melhorar as condições de vida das famílias. A 
criação do Mutirão deu-se pela ausência de infra-estrutura e políticas de incentivo 
como: falta de assistência técnica, falta de equipamentos, falta de terra propícia para 
o trabalho da agricultura. 
Com o acompanhamento de Padre Diniz o grupo progrediu conseguindo ajuda 
financeira do Brasil e de fora dele, de várias instituições para construção da sede, 
recursos para desenvolver trabalhos agrícolas, para compra de máquinas para 
secagem e beneficiamento de cereais. Com o passar do tempo já passaram a possuir 
criação de gado de corte e de leite, além de criação de porcos. Passaram a comprar 
mercadorias para os associados e chegaram a estocar 180.000 Kg de arroz. 
(PEREIRA, 2016?). 

Entretanto, o autor não apresenta no livro, informações sobre o número de associados, a 

existência ou não de critérios para se tornar membro da cooperativa e os motivos que levaram 

alguns lavradores a não aderirem à associação, continuando a vender sua produção aos 

comerciantes locais e o porquê da associação ter sido desfeita. 

Nos núcleos de povoamento vizinhos, a situação envolvendo os lavradores e o comércio 

do arroz, em nada ou pouco diferia de um povoado para o outro.Tanto que Jatobá (1978, p. 8-

9) ao abordar, de modo geral, sobre a situação dos pequenos produtores na região do Alto 

Turi, mencionou que “O arroz é vendido a beneficadores privados ou a caminhoneiros, e é 

comum  a venda da produção na ‘folha’  a intermediários [...]. A única fonte de renda 

monetária destes colonos era derivada da renda do arroz, cuja produção e comercialização, 

davam-se em condições muito precárias. 

O distrito de Zé Doca, por exemplo, também localizado às margens da BR 316, não 

apresentava uma situação diferente da que visualizamos em Santa Teresa do Paruá. Em 1963, 

quando os primeiros moradores ainda estavam a chegar às terras em que se formaria o 

povoado de Santa Teresa do Paruá (posteriormente, Vila Presidente Médici), distrito como Zé 

Doca, por se tratar de um núcleo em fase não tão recente de fundação, já se destacava 

economicamente na produção do arroz, apresentando uma atividade mercantil em fluxo, 

refletindo diretamente na modificação e composição de sua estrutura social. Manhães (1987) 

verificou e constatou que “as relações entre pequenos produtores e comerciantes” foram 

“permitindo a acumulação de capital [...] hierarquizando os grupos sociais na região”. E 

“isso” acontecia “através da compra de arroz, obrigando que a SUDENE” iniciasse, “em 

1963, a compra desse produto por preço mais razoável que o pago na região” (p. 56-57). 

O ciclo de euforia da produção do arroz em Santa Teresa durou aproximadamente duas 

décadas. A fase de ascensão da produção foi interrompida pelas razões já conhecidas e citadas 
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(como a precariedade dos meios de produção; o não acesso dos trabalhadores às técnicas 

agrícolas favoráveis ao melhor aproveitamento da terra e a continuação do cultivo baseado 

nos moldes tradicionais). Além disso, é importante lembrar, que a cada roça, uma nova porção 

de terra com mata virgem era ocupada e após a primeira colheita, a mesma era deixada para 

trás, reduzindo consideravelmente as áreas de cultivo propensas às boas safras.  

O solo não demorou muito a dar sinais de cansaço e já no início da década de 1980, na 

tentativa de minimizar os sintomas provenientes desse esgotamento, o cultivo passou a ser 

realizado também, em locais conhecidos como capoeiras, onde a mata original já havia sido 

retirada. Contudo, nestas áreas, eles não conseguiam ter a mesma produtividade, pois, as ervas 

daninhas cresciam com maior frequência e por volta desse período apareceram os pulgões 

(um inseto que afetava a plantação). Diante de tais problemas, os agricultores não tiveram 

alternativa, senão aderir ao uso dos agrotóxicos20 para enfrentar tais problemas.  

Com a adesão aos agrotóxicos, foi abandonado o velho costume de semear as sementes 

de arroz, tomate cereja e cajá, pois, sensíveis ao herbicida, os tomateiros não resistiam e 

morriam. A colheita do tomate antecedia a do arroz e sua utilização era apenas no consumo 

doméstico e os moradores contam que houve tempos de tanta fartura que não conseguiam 

evitar o desperdício. 

Desamparados e apartados dos aparatos ideais a sustentação e potencialização crescente 

de sua capacidade produtiva, os lavradores não tinham força para reagir à situação de 

vulnerabilidade a qual estavam expostos. A conjunção de todos esses fatores contribuiu 

desacelerando o processo de produção do arroz, impedindo à continuação de seu crescimento. 

Da década de 1990 a 2005, prevaleceu uma agricultura de subsistência e diversificada, 

cultivando-se vários gêneros alimentícios, como: milho, feijão, arroz, fava entre outros. 

Geralmente, os grãos eram armazenados, com a finalidade de garantir o sustento das famílias, 

as sobras eram vendidas para aporte financeiro – sendo o arroz, a espécie sempre cultivada em 

maior quantidade, porém, voltara a ser o que fora no início, uma fonte de subsistência.  

O cenário que restou da ação criminosa do homem em relação a natureza é 
desolador. A mata e floresta já não podem ser vistas e a qualidade do solo não 
permitem aos trabalhadores rurais terem grandes produções, hoje só a agricultura de 
subsistência. 
Diferente das décadas de 70, 80 e metade da década de 90, em que a produção de 
arroz, milho e babaçu era grande, onde vários caminhões saíam carregados dos 

                                                           
20Os agrotóxicos mais utilizados na época eram: o andrex (inseticida conhecido pelo alto teor de toxidade e o 
tordon, herbicida) empregado no controle das indesejáveis ervas daninha. 
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depósitos dos senhores Marcelino Gomes, João dos Couros, Jonas, Zé Teodoro, 
Nonato da Usina, Chico Novo e outros.  
A bovinocultura de corte, a partir da metade da década de 90 começou a crescer, 
pois foi aí que as florestas acabaram e as capoeiras foram sendo transformadas em 
pastagens, aumentando muito a criação de gado em Presidente Médici. (PEREIRA, 
2016?). 

As famílias souberam muito bem aliar o trabalho às boas condições que a terra lhes 

oferecia, naquele momento e disso resultou a efervescência do período áureo de produção do 

arroz. Entretanto, com o esgotamento das áreas cultiváveis e sem condições de mecanizar a 

agricultura, auxílio indispensável para que estas pudessem ser reutilizadas, os espaços foram 

cedendo lugar ao capim e a pecuária. Segundo consta no relato de Dona Luzia, aqueles que 

não conseguiram fazer essa transição venderam seus lotes e foram trabalhar nas terras de 

terceiros. 

[...] Nós não fomos embora porque meu velho é muito corajoso, porque muitos 
foram embora, deixou a terra e foram embora. Outros venderam... Porque terminou 
a mata não tinha mais como produzir nada, mas nós ficamos teimando ali, 
compramos uma bezerrinha, uma vaquinha... E hoje a gente ta aí... Tem os animais 
pra sobreviver. (Dona Luzia, depoimento21). 

Em 1994, a emancipação política, significou para a população não só a autonomia 

político-administrativa, mas a oportunidade de acesso aos cargos públicos, que desde o 

princípio se deu por intermédio do concurso público ou pela contração temporária de 

servidores, sendo esta última, a principal forma de recrutamento. E sem se mostrar indiferente 

à realidade nacional, se transformaram em grandes instrumentos de manobra política, tendo 

em vista que muitos dos cargos eram/são adquiridos não por via do concurso público, mas, 

mediante a troca de favores e do persistente clientelismo político. Semelhante observação 

consta citada no trabalho do professor Francisco Magalhães Pereira “outra fonte de renda são 

os recebimentos de pensões e aposentadorias do INSS e o funcionalismo público que não 

reivindica seus direitos, devido à política do contrato temporário, pois a grande maioria não é 

efetivada” (2016?). 

Essa prática clientelista atual e urbana, da qual hoje se servem os políticos, 

desencarnou-se daqueles que em um passado não muito distante, teve como seu mais 

importante protagonista: o coronel.  

Os autores que vêem coronelismo no meio urbano e em fases recentes da história do 
país estão falando simplesmente de clientelismo. As relações clientelísticas, nesse 
caso, dispensam a presença do coronel, pois ela se dá entre o governo, ou políticos, e 
setores pobres da população. Deputados trocam votos por empregos e serviços 

                                                           
21 Entrevista de Dona Luzia (antiga moradora do lugar), Presidente Médici, 28 de janeiro de 2016. 
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públicos que conseguem graças à sua capacidade de influir sobre o Poder Executivo. 
Nesse sentido, é possível mesmo dizer que o clientelismo se ampliou com o fim do 
coronelismo e que ele aumenta com o decréscimo do mandonismo. À medida que os 
chefes políticos locais perdem a capacidade de controlar os votos da população, eles 
deixam de ser parceiros interessantes para o governo, que passa a tratar com os 
eleitores, transferindo para estes a relação clientelística, (CARVALHO, 1997, p. 3). 

Ainda nos dias atuais, os funcionários públicos, que vivem sob o regime do contrato 

temporário, a cada término e início de um novo ano, permanecem no habitual de incertezas e 

serão ou não chamados a reassumirem seus postos de trabalho. O acordo político firmado 

entre candidato e funcionário, durante o pleito eleitoral, precisa ser reiterado pelo funcionário 

público, no decorrer de todo o mandato político, cabendo a este confirmar sua fidelidade, sem 

cometer qualquer deslize. A vigilância é constante, podendo o funcionário, sofrer sanções por 

parte da gestão, a qualquer momento. Então, a única certeza que lhe resta é a de que o peso de 

suas ações pró ou contra a gestão determinará a sua continuidade ou não em seu cargo 

temporário. A administração pública precisa fazer verdadeiros contorcionismos para 

comportar um número maior de funcionários contratados.  

Dentre outras medidas, sugere inclusive que um mesmo cargo seja repartido entre duas 

ou mais pessoas. Os critérios para recrutamento podem ser diversos, incluindo o número de 

pessoas por família, se têm bons precedentes familiares e principalmente, se são fiéis à gestão. 

Esses acordos são feitos de diferentes maneiras. Em algumas situações, no caso de uma 

família nuclear, contata-se diretamente a pessoa que tem maior poder de decisão na família e 

a esta cabe distribuir as vagas de emprego no conjunto de sua extensão familiar e em troca, a 

garantia dos votos. Noutras, acontece algo parecido com as “parentelas”, sob a figura de um 

ou mais representante, em que se reúnem várias famílias nucleares do mesmo tronco familiar, 

sendo que as famílias residem em casas separadas e não obstante, soma-se a estas, um ou 

outro agregado (já que mais votos implicam em mais cargos e juntas selam o acordo do toma 

lá dá cá). Por possuírem interesses ou posicionamentos políticos divergentes, nem sempre as 

famílias numerosas, composta por várias outras nucleares do mesmo tronco familiar, 

conseguem se reunir sob uma só tutela, mantendo-se igualmente divididas em números de 

votos e vagas de emprego. A troca de votos, em algumas situações, costuma ser usada até 

mesmo para favorecer quem já é concursado, a exemplo disso, pessoas que são efetivos em 

uma determinada área e pretendem trabalhar em outra. Aliás, não é exagero dizer que quase 

tudo se resume ou se converte em trocas de favores políticos. 
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Nessas circunstâncias, até mesmo a confiança na idoneidade do concurso público parece 

andar em corda bamba, uma vez que, não se sabe ao certo, quando um concurso de fato está 

coerente com a legalidade. Um número ainda pequeno do eleitorado jovem, porém 

significativo, vem nos últimos anos, se demonstrando interessado em assumir as rédeas da 

vida política e a conquista de autonomia política. Em geral, estas pessoas dispõem de uma 

formação escolar que lhes permitam refletir sobre as condições da política local atual e já 

agem sem a permissão de seu tutor familiar, contrariando as regras do jogo político de cunho 

clientelista a que estão submetidos, dificultando assim, a arregimentação dos votos em torno 

da integração e unidade familiar. 

Outro caso de reação contrária ao imperativo das forças do sistema político em vigor é a 

mobilização da classe docente, que aos poucos vinha se organizando e reivindicando pelos 

seus direitos, algo recente na história das lutas trabalhistas em Presidente Médici. Uma ação 

que tende a se fortalecer na medida em que aumenta o número de professores concursados, 

pois a ameaça da demissão não surte mais o efeito de deixá-los paralisados como em 

determinados momentos da história do funcionalismo público, em que nem mesmo o peso dos 

salários baixos e atrasados era capaz de romper o estado de paralisia. Difícil fazer um 

julgamento, quando se sabe que muitos dependiam exclusivamente daquele salário parcelado 

em três vezes, pagos com três meses de atraso, para suprir suas necessidades materiais 

básicas.  

No entanto, o comportamento de passividade manifestado pela classe dos professores, 

expressa uma contradição, sobre a qual discorro nessa ocasião, mas que em outra 

oportunidade ao longo desse estudo, será retomada e melhor analisada. A contradição está 

relacionada ao fato de que a formação desses profissionais se deu no Colégio Santa Teresa, 

conhecido pelo empenho em despertar nos seus alunos o pensamento e o senso crítico. Porque 

os professores que aprenderam ao longo de sua formação a importância de se posicionar 

frente aos problemas de sua realidade, não esboçaram um posicionamento oposto ao da 

passividade?  

Acreditar que o fator econômico teve forte influência nesse sentido é válido, mas não 

foi o único motivo talvez a falta de maturidade política, pode ter também contribuído para a 

ausência de animosidade. A emancipação política do lugar é relativamente jovem, durante 

algum tempo, a população se manteve afastada do processo de condução e tomada de suas 

decisões políticas e embora sua história demonstre diversas experiências de engajamento em 
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movimentos sociais, grupos de discussões, reuniões, iniciativas de trabalhos e projetos 

comunitários, sobre os quais são discutidos mais oportunamente, estes são resultados de uma 

fase particular de sua história, em que o desenvolvimento do lugar se expressou com vistas ao 

ideal comunitário e que não se mostrou igual ou compatível com a tarefa de organizar e gerir 

a vida pública e política após da criação oficial do município, haja vista que, a maturidade de 

outrora não seria capaz de oferecer as respostas aos desafios que o novo cenário passava a 

impor como muitos esperavam ou ainda esperam. Assumir esse ofício não é e não foi algo 

simples de ser feito, mesmo para uma população que no passado estivesse acostumada a 

intervir, se posicionar, articular e tomar decisões. 

Demoraria algum tempo, até que os professores percebessem que não se tratava mais de 

um vínculo pessoal espontâneo, simbolizado pela ideia de trabalhar por amor, tal como existia 

no período em que a comunidade se mantinha firme a esse propósito, mas que dali em diante, 

a relação seria a de servidor público, a qual exigiria a vigência, isto é, o cumprimento de 

algumas obrigações de ambas as partes, tanto do empregado, quanto do empregador. É 

possível identificar no relato da professora Mariazinha que as relações trabalhistas, 

estabelecida com o Colégio Santa Teresa, se embasavam em valores um tanto diferentes 

daqueles nos quais se pautava o vínculo de servidor público. Era uma relação que se definia 

também pelos laços afetivos e pela ligação dos funcionários com a história da instituição.  

O dinheiro era pouco, [...] a gente recebia pouquinho. Isso aí que eu queria falar. A 
gente recebia pouco, mas eu nem sabia se [...] se existia muito dinheiro pra gente ser 
professora. Sabe quando eu fui saber que a gente ganhava algum dinheiro? Quando 
teve o primeiro prefeito, que foi o Seu Soares, aí minha concunhada Antônia foi 
convidada pra trabalhar lá, aí um dia ela foi... Eu trabalhava dois turnos, manhã e 
tarde, aí ela foi e me amostrou o contra-cheque dela, bem escondidinho assim 
“Maria, olha o tanto que eu ganho...”, “Antônia, pelo amor de Deus! Tu ganha desse 
tanto só pelo um turno!”, era só pelo um turno. Eu trabalhava dois turno não dava 
nem a metade. Era muito pouco, né? E pra falar a verdade, eu trabalhava na escola 
Santa Teresa e eu nem me alembrava se esse dinheiro era tanto assim... O amor era 
tão grande pelos alunos que eu trabalhava e não sentia aquela necessidade. (Dona 
Maria do Carmo, depoimento22). 

O fato é que esse grupo de professores estava experimentando também a novidade de 

fazerem parte de um quadro de funcionários em seus primeiros anos de atuação e a pouca 

idade, os faziam se identificar mais como um grupo, do que como uma classe. Tanto, que, 

embora compartilhando das mesmas dificuldades, andando todos sobre a mesma corda bamba 

da insegurança e da instabilidade de se manterem em seus cargos, tiveram dificuldades em 

                                                           
22 Professora Maria do Carmo da Silva Lima (conhecida como professora Mariazinha), Presidente Médici, 27 de 
janeiro de 2016. 
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reconhecer que havia entre eles, interesses e causas comuns. Encontravam-se desorganizados 

e pouco maduros para lutar por uma causa em prol de uma classe específica e não mais pela 

comunidade toda. 

Uma juventude cálida, que guardou suas aspirações para si e deixou o plano político 

para a atuação de velhos conhecidos, por acreditarem talvez, que estes seriam compatíveis ao 

crescimento de uma cidade com tão tenra idade, ou pela razão, simplesmente, de que essa era 

a alternativa que lhes restavam. E o preço por apostar em uma maturidade desorientada, 

custaria muito. Apesar de a maioria reconhecer sua condição de exploração, o receio de passar 

quatro anos fora do mercado de trabalho sobrepunha à necessidade de se organizarem e 

lutarem pela garantia de seus direitos. O temor de aderir a uma causa considerada perdida 

distanciava ainda mais de uma postura participativa e afirmativa. O acesso à justiça era 

demorado e praticamente inacessível.  

Os professores eram majoritariamente contratados e partidários do governo, o que de 

certa maneira deixava o poder público tranquilo e com certa margem de segurança para 

continuar mantendo a situação de descaso, já descrita, pois sabiam que o medo dos 

funcionários em perder o emprego, diminuía substancialmente, as chances de alguma reação. 

Em alguns casos, prevalecia à obediência aos valores familiares, de se manterem fiéis aos 

acordos selados. Em outros, o sentimento de gratidão pelo favor recebido ou de troca, o 

emprego pelo voto ou vice-versa, inibia a iniciativa de qualquer contestação. Muitos diante da 

insegurança de revelar opiniões próprias em público, resolviam declará-la sigilosamente 

através dos votos das próximas eleições. 

E se não é possível ainda referir ao tímido distanciamento da prática clientelista em 

Presidente Médici, como sendo um movimento de veemência, há por outro lado, a 

demonstração de que o fortalecimento de ações como, a conscientização política e a 

socialização do poder entre os cidadãos, representa o indício de sua roedura ou de seu 

desmantelamento. Afinal, se para Carvalho, (1997, p. 3), o declínio e extinção do 

mandonismo se dará por via de acesso a cidadania, não seria leviandade, acreditar que 

semelhante caminho poderia conduzir não só ao enfraquecimento do clientelismo, como 

também à sua decadência. Sem perder de vista, obviamente, ora a proximidade, ora o 

distanciamento, presentes na trajetória histórica e conceitual de ambos os termos, conforme 

adverte o autor. 
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O mandonismo não é um sistema, é uma característica da política tradicional. Existe 
desde o início da colonização e sobrevive ainda hoje em regiões isoladas. A 
tendência é que desapareça completamente à medida que os direitos civis e políticos 
alcancem todos os cidadãos. A história do mandonismo confunde-se com a história 
da formação da cidadania. 
De algum modo, como o mandonismo, o clientelismo perpassa toda a história 
política do país. Sua trajetória, no entanto, é diferente da do primeiro. Na medida em 
que o clientelismo pode mudar de parceiros, ele pode aumentar e diminuir ao longo 
da história, em vez de percorrer uma trajetória sistematicamente decrescente como o 
mandonismo.  
Clientelismo assemelha-se, na amplitude de seu uso, ao conceito de mandonismo. 
Ele é o mandonismo visto do ponto de vista bilateral. Seu conteúdo também varia ao 
longo do tempo, de acordo com os recursos controlados pelos atores políticos, em 
nosso caso pelos mandões e pelo governo (CARVALHO, 1997, p. 2-3). 

Os manuscritos do professor Francisco Magalhães Pereira trazem os dados recentes 

sobre a economia do município: 

A economia hoje é basicamente a criação de gado, com um rebanho de 29.014 
animais cadastrados, segundo a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do 
Maranhão – AGED, na campanha de maio de 2011. Outras pequenas criações, 
também cadastradas na AGED [...] pertencem à economia das pessoas de menor 
poder aquisitivo. Estes animais, em sua maioria, são característicos dos campos das 
regiões de Abaixadinho, Bebedouro e São Joaquim da Linha, e muitos deles são 
criados soltos nos campos naturais dos arredores daqueles povoados.  
Outra fonte de renda que está crescendo no município é a atividade apícola. [...] vem 
se desenvolvendo na última década e se apresenta como uma fonte de renda, através 
do mel, para as famílias, principalmente do meio rural. Outra fonte de renda na 
época de verão é o pescado do Rio Paruá (rio que divide Presidente Médici de 
Santa Luzia do Paruá).  
Vale a pena ressaltar que se hoje o Rio Paruá ainda fornece essa abundância em 
peixes para os medicenses é pelo fato de em Abaixadinho ter uma organização de 
pescadores que preservam, proibindo a limpeza do rio, a pesca em época de 
piracema e a pesca com instrumentos inadequados. 
Outra fonte de economia são os empregos em lojas e comércios da cidade que, a 
partir de 2003 cresceu consideravelmente e empregam principalmente jovens. 
Também as sacoleiras que vendem suas mercadorias de porta em porta. 
O babaçu, hoje, oferece uma fonte mínima de renda, diferente das décadas de 70 e 
80 principalmente. Atualmente, apesar de estar em vigor a Lei Nº 7.824, de 22 de 
janeiro de 2003, que proíbe a derrubada das palmeiras de babaçu no Maranhão, 
muitos criadores e fazendeiros do nosso município derrubam milhares todos os anos. 
A atividade é praticada principalmente pelas mulheres, embora alguns maridos 
acompanhem suas esposas, para, além da proteção contra o ataque de bovinos, 
também para ajudá-las no transporte das cargas dos produtos, ainda no seu estado 
bruto. O quilo do babaçu custa em média R$ 1,20 (um real e 20 centavos de real). 
Com a casca do coco é feito o carvão que hoje custa R$ 12,00 (doze reais) o saco 
com quatro latas de 18 litros. (PEREIRA, 2016?, grifos do autor). 

A partir desta síntese, que apresenta as informações atualizadas a respeito da economia 

local, é possível concluir que o município dispõe de recursos hídricos – que não sofre ou é 

castigado pela seca, tem duas estações do ano bem definidas, inverno e verão. Tem condições 

de explorar o artesanato, com a utilização de fibras naturais do coco babaçu e outras palmeiras 

como o buriti e o tucum. Poderia investir na agricultura familiar, propiciando às famílias 

camponesas as condições agrícolas adequadas, consequentemente, fomentando mais e maior 
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geração de renda, incentivando e fortalecendo o bom funcionamento das cooperativas que já 

existem, como as de apicultura, piscicultura e agrícolas.  

Aproveitar o outeiro, um espaço que no passado remoto, bem antes da emancipação 

política da cidade, foi muito bem aproveitado para a prática de lazer, turismo natural e 

atividades afins, podendo receber uma infraestrutura turística, com espaços para lojas, 

restaurantes, pois tem uma localização privilegiada, as margens da Rodovia BR-316. Trata-se 

de um território relativamente pequeno, com baixa densidade demográfica, possui chances de 

desenvolver novas experiências do trabalho comunitário, talvez, não da mesma maneira ou 

intensidade que acontecera na época de sua fundação, até porque aqui, não caberia e nem seria 

possível reviver o passado ou retomar do ponto inicial, pois isso também não seria viável, mas 

com a utilização de espaços públicos para cultivar hortas, com a criação de conselhos de 

bairro, convidando a população a decidir sobre sua própria vida, algo totalmente passível de 

ser realizado, mas talvez um tanto perigoso, às vistas dos benefícios com as trocas de favores 

e do clientelismo político que insiste em perdurar até os dias atuais. 

Retomando a atuação dos professores na região, muitos jovens optavam por seguir 

carreira no magistério porque depositavam nela, a expectativa de adentrar mais rapidamente 

ao mercado de trabalho local, sendo esta, a principal fonte/cabine de emprego do município. 

Quando não conseguiam pleitear vagas no município, migravam para as cidades vizinhas ou 

outros estados, principalmente para o Pará.  

Em 1996, os prefeitos de várias cidades localizadas na região do Alto Turi, incluindo 

Presidente Médici, implantaram mediante consórcio ou convênio, um polo universitário da 

Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, na modalidade modular presencial que 

ofertava apenas cursos de licenciaturas. Uma das finalidades era atender a meta do governo 

federal, prevista para o ano de 2007, a qual determinava que somente os professores 

licenciados e com curso superior, poderiam ministrar aulas na Educação Básica e esta 

iniciativa concedeu a muitos docentes a oportunidade de ingresso em cursos de nível superior. 

Para a maioria, tanto urbana quanto rural, o curso magistério era a prioridade. Muitos só 

optavam pelo Ensino Médio depois de concluído o magistério e quando não conseguiam 

ingresso imediato na faculdade, outros, tentavam ainda conciliar o Ensino Médio e o 

magistério, cursando os dois concomitantemente. 
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Atualmente esses jovens já optam por outros cursos, visando outras formações, que não 

somente as licenciaturas e usam como porta de entrada e acesso, o Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM e o Programa Universidade para Todos – PROUNI. Outros estão decidindo 

pelos cursos técnicos de nível médio ou técnico superior, sendo necessário em ambos os casos 

o deslocamento de Presidente Médici para as cidades nas quais os campus estão localizados.   

2.4 DE SANTA TERESA À PRESIDENTE MÉDICI: A MUDANÇA DO NOME, EM 
NOME DO PROGRESSO. 

 
Pois fiquei muito inquieto 

Quando mudaram seu nome 
Para a sigla de um homem 
Quem não era bem correto 

E aqui deixo meu veto 
Até com muita tristeza 

Pois não vejo realeza 
No nome que foi trocado 

Pois o nome abençoado 
Pra mim é Santa Teresa 

(LIRA, 2010, p. 89). 
 

A estrofe acima foi retirada do poema “Santa Teresa do Paruá: minha paixão”, cujo 

autor, autodidata, repentista e poeta da terra, o senhor Raimundo Lira, expressa sua 

insatisfação com a troca de nome do lugar, que de Santa Teresa do Paruá passou a se chamar 

Presidente Médici. O sentimento de inconformismo em relação à mudança é compartilhado 

pela maioria dos moradores, que até hoje preferem chamar o lugar pelo primeiro nome que 

lhe foi dado. A população não teve a oportunidade de decidir e escolher pela permanência ou 

mudança do nome, uma vez que não houve consulta popular ou plebiscito. Antes de tratar 

sobre esse aspecto, remeto algumas reflexões a respeito do significado do nome de batismo 

“Santa Teresa do Paruá”. No projeto de pesquisa, denominado “Tradição, devoção e fé: O 

Festejo de Santa Terezinha do Menino Jesus em Presidente Médici”, FERNANDES (2015, p. 

4), explica que, o povoado, “[...] recebeu o nome de Santa Teresa do Paruá devido o fundador 

do mesmo, o Sr Guilherme ter vindo de um povoado chamado Santa Tereza do Pindaré. 

Também, por professar a fé católica e ser devoto de Santa Terezinha do Menino Jesus”.  

Esta informação é confirmada por Pereira (2016?) ao mencionar que “o primeiro nome 

do povoado denominou-se ‘Santa Teresa do Paruá’. Santa Teresa, devido seu fundador ser 

devoto de Santa Terezinha, que até hoje é padroeira da cidade [...] e Paruá, por situar-se às 

proximidades do Rio Paruá”. 
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Se a fé e a devoção foram fatores determinantes na adoção do primeiro nome da cidade, 

no segundo, prevaleceu à crença no desenvolvimento e no progresso. E o grande ponto de 

interrogação, que divide opiniões, é se a questão religiosa interferiu de alguma maneira para 

que a alteração acontecesse. 

O que os depoimentos e estudos sugerem, a esse respeito, é que existiram pelo menos 

duas possíveis causas para a mudança: uma de natureza política e outra de cunho religioso. 

Nesse caso, vale um exame cauteloso do contexto político nacional e da situação religiosa 

local, na época em que se delineou a mudança. Essa averiguação pode ser iniciada pelo 

impacto ou projeção que teve o cenário político nacional nesse processo de mudanças. O país, 

nesse interim, vivia um dos períodos mais difíceis de sua história política contemporânea. Em 

1de abril de 1964, os militares deram um golpe de estado e a partir de então, assumiram o 

comando do governo federal, iniciando uma história de violação dos direitos civis, de 

transgressão das liberdades individuais e de recuo da democracia brasileira.   

De 1969 a 1974, o Brasil foi governado pelo general Emílio Garrastazu Médici, um 

governo marcado pela censura, autoritarismo e repressão armada sem precedentes, tanto que 

ficou conhecido, como “anos de chumbo”. Em seu governo, foram adotadas medidas 

econômicas e elaborados projetos, como o Plano de Integração Nacional (PIN), que visava 

dentre outras coisas, a interligação do norte do país, à economia nacional, mediante a 

construção de rodovias pelas quais escoariam em direção ao centro-sul do país as riquezas da 

agroindústria que seriam produzidas na região Amazônica. Para as margens das rodovias 

pensou-se em um sistema de agrovilas que assentassem os retirantes nordestinos, contudo, a 

infraestrutura de serviços básicos que prometida foi insuficiente, frustrando as expectativas de 

todos. Por outro lado, a isenção fiscal atraiu o setor empresarial nacional e investimentos 

internacionais, que marcharam para a Amazônia devorando terras, floresta e desrespeitando o 

modo de vida do povo nativo. 

A ideia de construir uma grande malha rodoviária federal, teve início com a política 

econômica desenvolvimentista do presidente da república Juscelino Kubistchek (1956-1961) e 

retomada no governo militar, voltando a ganhar fôlego com a construção da rodovia Capitão 

Pedro Teixeira (BR-316) e da Transamazônica (que nunca chegou a ser concretizada como 

fora idealizada em projetos). 
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No final da década de 1960 deu-se a execução do projeto de construção da BR-316, que 

inicia em Belém/PA e termina em Maceió/AL, ligando Maranhão e Pará. Na extensão entre as 

capitais desses dois estados, surgiram vários povoados, alguns, como Santa Teresa do Paruá, 

que foram fundados quando no lugar da rodovia havia apenas uma vereda, assistiram e 

acompanharam a evolução da estrada que os tirou do isolamento geográfico. A rodovia foi 

construída pelo 2º Batalhão de Engenharia Civil (BEC) e foi durante o governo de Garrastazu 

Médici, que ela foi concluída e inaugurada.  

Espalhou-se na região, a notícia de que o Presidente Médici, iria inaugurar a rodovia em 

diferentes trechos, sendo um deles no povoado de Santa Teresa do Paruá, em local específico, 

chamado de outeiro. Há controvérsias quanto à veracidade da informação, adiante cito o que 

pensa Andrade (2015) sobre isso, mais a princípio, teria sido essa uma das razões a mobilizar 

um pequeno grupo de moradores, num total de sete pessoas, a organizar uma comissão 

denominada de “Comissão para o Desenvolvimento” com o objetivo de encaminhar a câmara 

da cidade sede, Turiaçú/MA, o pedido para alteração de nome do lugar. Da Resolução n° 14 – 

“carta comunicação23”, enviada a câmara municipal de Turiaçú/MA, em 1974, alguns trechos 

do documento nos quais a comissão apresenta a justificativa para tal pedido pode ser 

destacada: 

[...] levamos ao conhecimento de Vs. Exmas. A atitude louvável, tomada pelos 
habitantes deste próspero e desenvolvido povoado, Santa Tereza. 
[...] a muito, a comunidade deste povoado traziam consigo um pensamento favorável 
ao desenvolvimento desta localidade e, inspirados nos princípios de progresso do 
nosso país, resolvemos nos unirmos com a finalidade de levar a frente esta grande 
ideia. 
[...] e no dia 25 de novembro, esta comissão reuniu-se com o povo e, foi sugerido a 
mudança de nome do nosso povoado de Santa Tereza, para Presidente Médici, que 
foi por aclamação de todos os presentes, apoiado o novo nome. A nossa atitude, se 
prende ao reconhecimento dos grandes empreendimentos da República e a edição 
dos autênticos projetos de Lei, que tanto tem beneficiado o trabalhador rural, classe 
que pertencemos. 
Enumerando também a construção da BR-316, que veio nos tirar do isolamento que 
vivíamos, para colocar-nos no plano da integração Nacional, e posteriormente, no 
desenvolvimento desta grande Nação. 

O documento menciona a participação popular no processo de escolha e mudança do 

nome, mas, os depoimentos coletados com exceção do senhor Lourival Ramos, que disse ter 

participado de uma reunião na qual se tratou sobre o assunto, contradizem esse argumento. 

Ainda que para Pereira (2016?) “boa parte dos moradores”, tenha apoiado a mudança, 

                                                           
23 O anexo I representa cópia da Carta de Comunicação aprovada e promulgada no dia 03 de janeiro de 1974 
(projeto de Resolução n° 14 – Câmara Municipal de Turiaçú/MA) 
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apressados em homenagear o Presidente Médici, “pensando em obter benefícios com isso para 

o povoado”, nos relatos que obtive, não há registros, de que tal ato tenha existido. Ou seja, a 

decisão teria sido expressamente tomada por um número reduzido de moradores, que 

possuíam um status social diferenciado da maioria (usineiro, médios comerciantes e médios 

posseiros) e apresentavam-se como representantes ou lideranças políticas do povoado.  

As palavras “desenvolvimento e progresso” aparecem como eixos, em torno das quais 

parece orbitar os anseios da comissão. Na explanação dos motivos, dão ênfase aos projetos do 

governo federal e no quanto a classe dos trabalhadores rurais seria beneficiada por eles. É 

perceptível, em alguns trechos, a intenção da comissão em enumerar as vantagens da Rodovia 

BR-316, reforçando a mais importante delas, que dizia respeito ao rompimento do isolamento 

geográfico. 

Torna-se possível imaginar que ao avistarem os vultos do progresso lhes acenando e 

distante dos grandes centros urbanos do país, com a censura acobertando os rastros do 

autoritarismo do regime ditatorial, preferiram estes, dispor homenagem a quem lhes rendeu ou 

renderia o tão esperado progresso. Em entrevista realizada com o senhor Lourival Ramos, 

quando perguntei sobre a mudança do nome, o mesmo relatou que apesar de toda a violência 

ocorrida durante o governo militar, o mesmo fora o que mais teria contribuído para o 

desenvolvimento do país.  

Não, esse negócio do nome, foi o... tinha um homem que era sócio ou era patrão do 
Raimundo Juruca, por nome de Machado ele ficou andando aqui e quando o negócio 
era novo na época, os políticos começa a namorar pra ver se tem uma entrosação. E 
o Machado veio aqui na época e o Batalhão ainda já tava trabalhando aqui, e ele 
começou com esse negócio e achou que devia mudar o nome pra Presidente Médici, 
porque naquele tempo o povo era o exército que comandava tudo. Então ele achava 
que era a oportunidade pro lugar um dia passar a cidade com esse nome importante 
desse homem. Aí foi ele que elaborou esse negócio, aqui foi até uma reunião no dia 
que foi pra mudar. 
Mas a única coisa de notícia que eu tinha sobre isso, a informação que nós tinha, 
mais importante pra nós era no rádio na hora da Voz do Brasil, a gente não perdia 
aquele horário. 
[...] mas a crítica era cortada na hora, na hora que o cara criticava muito ele 
desaparecia. 
Aqui na nossa região as coisas meiorou aos coices, até porque eu vou ser sincero e 
dizer: a ditadura, ela não foi ruim pra pessoa do meu nível porque a pessoa do meu 
nível já tá abaixo por ele próprio, ele já é lá embaixo né ele não tem nem um...a 
ditadura foi muito ruim pra quem se levantava como líder, aí nessas alturas, porque 
se não fosse do lado deles aí eles pisava no pescoço. Mas eles trabalharam inclusive, 
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a maioria das coisas feita que nóis tem na nossa região foi tudo feito pela ditadura. 
(Lourival Ramos, depoimento24). 

A leitura que faço do documento permite inferir que a questão política foi decisiva para 

que alguns tivessem a atitude de trocar o nome do lugar. No entanto, o professor Pereira 

(2016?) em seus estudos, considera que houve uma conjunção de duas razões, das quais 

dizem respeito a política e a religiosa. “Sabe-se também que no movimento de mudança do 

nome, por ser nome de uma santa, esteve presente a questão religiosa, pois a maioria das 

pessoas do movimento era evangélica ou ligada a ela e não aceitavam o nome para o 

povoado” 

Analisando os dados biográficos da comissão, o autor/pesquisador concluiu que dada à 

crença ou credo que professavam os membros da comissão, a saber, evangélicos protestantes 

da Assembléia de Deus, estes não se sentiam confortáveis com o fato do povoado ter o nome 

de uma Santa. Entretanto, em um evento, que ocorreu durante as comemorações do 

aniversário da cidade, o irmão lassalista, Glicério, disse discordar desse ponto de vista, e em 

sua opinião, a mudança teria tido apenas motivação política. 

Provavelmente, se o Pe. Dinis já estivesse na comunidade, na época em que tudo 

aconteceu, o esclarecimento e a sensibilidade frente às questões políticas, que demonstrou ter, 

logo que chegou a Santa Teresa ele talvez tivesse conduzido à situação de outra maneira e a 

história poderia ter tido um desfecho diferente. De qualquer maneira, “Presidente Médici teve 

seu nome mudado em 1973, porém, oficializado através da Resolução Nº 14, de 20 de 

fevereiro de 1974, pelo então presidente da Câmara Municipal de Turiaçu, Vereador 

Hermenegildo de Freitas Miranda” (PERERIA, 2016?). 

Na ocasião em que tramitava o processo para a criação do município, a comunidade 

teve a oportunidade de voltar a se chamar oficialmente de Santa Teresa do Paruá. Entretanto, 

nos depoimentos de D. Luzia e D. Graças Góis, dois projetos foram levados para a 

Assembléia Legislativa do Maranhão. Um deles com o nome de Santa Teresa, do qual ambas 

participaram; e o outro de Presidente Médici, que segundo D. Luzia, teria sido elaborado por 

uma equipe de evangélicos da Assembléia de Deus, que por motivo de sua crença foram 

contrários em resgatar o nome de origem, e novamente o fator religioso reaparece como 

causa. 

                                                           
24 Lourival Ramos, (Louro Sérgio), Presidente Médici, 27 de janeiro de 2016. 
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Esta equipe teria se antecipado e quando o grupo do qual fez parte D. Luzia, manifestou 

o desejo de que a cidade restabelecesse seu antigo nome foram alerta dos de que não havia 

mais tempo para insistir nesse propósito, uma vez que a situação demandava pressa e por isso, 

se manteria o nome inscrito no projeto inicial e que futuramente, poderiam reverter à situação, 

convidando a população para participar de um plebiscito e finalmente oficializar o nome 

Santa Teresa do Paruá, do qual afetivamente, seus moradores jamais se desligaram. 

Diz que veio inaugurar a estrada lá naquele outeiro, ele baixou aquele avião dele, 
aquele jatozinho que baixa em qualquer lugar. Baixou e já trouxe uma placa feita de 
lá. E botou lá na frente. Presidente Médici.  Ele veio com o nome de lá pra cá, que 
que o povo ia fazer? Só que aí o povo ficou... Só chamava Santa Teresa, Santa 
Teresa. E quando foi pra passar a cidade, aí ficou a polêmica. Aí a gente colocou um 
projeto pra Santa Teresa, aí os crentes colocaram um projeto pra Presidente Médici, 
que eles não gostam mesmo de nome de Santa, né? E passou Presidente Médici. E a 
gente ficou dizendo que ia tirar o nome. Aí o Deputado Juscelino mais o Beto Lago 
chamou nós e disse “deixa passar, porque vai passar os que estão na frente e esse 
não passa porque foi dos últimos, mas depois vocês podem fazer um plebiscito e 
tirar o nome de Presidente Médici, que não adianta, um presidente corrupto que nem 
foi o Médici não adianta deixar o nome”, só que falou, falou, mas nunca fizeram no 
concreto dizer “nós vamos tirar o nome pra Santa Tereza”. Meu marido diz até uma 
piada, que aqui nunca prestou mais porque botaram o nome de um bicho muito 
ruim... Só que nós chama Santa Teresa. Agora, no documento oficial, é Presidente 
Médici... (Dona Luzia, depoimento25). 

Para Andrade (2015), a vinda do presidente Médici, no outeiro, em Santa Teresa do 

Paruá, para inaugurar um trecho da BR-316, foi de fato verídica, o mesmo diz ter ouvido de 

alguns representantes políticos que afirmaram ter estado presente no ato solene da 

inauguração. Ele expõe exatamente esse ponto de vista, ao explicar sobre o tributo rendido ao 

capitão Pedro Teixeira pelo presidente Médici, que em sinal da história do grande sertanista 

do século XVII, com estreita e íntima ligação com a história de ocupação portuguesa na 

região do Alto do Turi, o teria homenageado dando seu nome a BR-316. “Mas, as razões para 

o nome da estrada estava mesmo no discurso de Presidente Médici, que pessoalmente a 

inaugurou no lado maranhense em 30 de março de 1974, destacando a importância da 

econômica do caminho aberto pelo desbravador” (p. 8).  

Já Pereira (2016?) cita como sendo a data de inauguração da rodovia o ano de 1976. “A 

mudança do nome ‘Santa Teresa’ para ‘Presidente Médici’ deu-se em função da inauguração 

da BR 316, em 1972, pelo presidente da época Emílio Garrastazu Médici”. 

                                                           
25 Entrevista de Dona Luzia (antiga moradora do lugar), Presidente Médici, 28 de janeiro de 2016. 
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Os moradores com os quais tive a oportunidade de conversar não estiveram presentes na 

inauguração, mas todos asseguraram que o ato da inauguração no trecho da rodovia, no qual 

está localizado Presidente Médici, ocorreu em 1974, com a presença de uma comitiva do 

governo. O senhor Zé Pretinho, que chegou ao povoado em 1972, dois anos antes da 

inauguração, diz que à vinda do Presidente Médici não passou de um grande equívoco. Teria 

realmente acontecido uma cerimônia rápida, na qual esteve presente o ministro dos 

transportes Mário Andreazza e não o presidente, como muitos acreditam. 
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CAPÍTULO 3 - PROJETOS COMUNITÁRIOS E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS 

PERSPECTIVAS SOCIAIS: A ATUAÇÃO DA IGREJA 

Não há dúvidas, do importante papel que o padre português, comboniano, Armindo 

Dinis, exerceu no processo das transformações sociais ocorridas na comunidade de Santa 

Teresa do Paruá, a partir de sua chegada em 1977.  

Originários da Itália, a ordem dos missionários combonianos, tem presença registrada 

no Brasil, desde 1952, quando também iniciaram suas atividades missionárias no Estado do 

Maranhão. “Essa importância numérica dos estrangeiros dentro do universo clerical local [...] 

evidenciavam a sobrecarga decorrente da penúria da produção de vocações regionais”. 

(NERIS E SEIDL, 2015, p. 13).Para os autores, essa medida sucedeu da necessidade de 

compensar o déficit “no seio desse componente periférico da Igreja Católica”. Consideram 

que é desse ponto de vista “que se deve observar o impacto da convocação de missionários 

pertencentes a dioceses e institutos estrangeiros sobre os efetivos encarregados de cuidar da 

reprodução da Igreja no Maranhão”. (NERIS E SEIDL, 2015, p. 11). 

De acordo com a literatura consultada, o trabalho desenvolvido pelo Pe. Dinis, em Santa 

Teresa, não se tratou de um fato isolado, outros trabalhos com a mesma característica e 

finalidade, foram desenvolvidos em diferentes lugares do Maranhão e do Brasil.  

Na publicação, “Uma Igreja distante de Roma: circulação internacional e gerações de 

missionários no Maranhão” os autores Neris e Seidl (2015, p. 10), ao traçarem um panorama 

de atuação dos padres comboniamos em terras maranhenses, dão uma prova disso. 

Como demonstrou o exame da atuação missionária dos Combonianos no Maranhão 
(Neris, 2014), o empreendimento missionário apresentava um caráter 
multidimensional capaz de suscitar impactos na vida política das comunidades e não 
somente no sentido político-partidário. Tais experiências podem ser pensadas assim 
como amplos programas de construção social com finalidades religiosas. Sobretudo 
em regiões onde apresença do poder público era mínima, como é o caso do espaço 
rural maranhense, por meio dessas iniciativas a Igreja foi se afirmando como uma 
espécie de instância supletiva de carências infraestruturais, com base em densa rede 
de instituições e iniciativas com forte capilaridade social. (NERIS E SEIDL, 2015, 
p. 10). 

De acordo com as informações obtidas a partir do depoimento de moradores, a exemplo, 

de Dona Luzia, a atuação do Pe. Dinis em Santa Teresa, não se mostrou diferente das ações 

empreendidas pelos combonianos em outros locais do Brasil. Ela relata que ao chegar à 
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comunidade, o Pe. Dinis pôs em prática um trabalho de evangelização com fins sociais, 

ajudando a população a enfrentar as precárias condições de vida e a melhora do nível 

socioeconômico do lugar. 

Onde o padre se interessa em trabalhar com a comunidade as coisas vão pra frente. 
[...] Olha, todos os padres fizeram seu bom trabalho, né... Evangelização. Mas no 
trabalho social, só ele desenvolveu trabalho social que nem prefeito nenhum 
desenvolveu sem dinheiro, porque os prefeitos faz é com dinheiro. E ele fez foi sem 
dinheiro. E o trabalho social que nem o Padre Dinis fez, se todo padre fizesse o 
trabalho que o Padre Dinis fez, toda comunidade tinha uma história bonita. Mas eles 
só vão rezar, cumprir missa só pra rezar a missa. Pronto. Padre só pra rezar a missa, 
minha irmã... Porque a comunidade sofrida, que nem foi em Santa Tereza... 
[...] Mas aqui, quando chegou aquele Padre, ele era chamado era de comunista, 
“olha, o nome já é comunidade, é o comunista que vem aí. (Dona Luzia, 
depoimento26) 

Os moradores relatam que não demorou a surgir rumores de que o padre seria um 

comunista, causando em alguns, o receio de uma aproximação imediata, pois tinham uma 

ideia totalmente pejorativa do comunismo – com direito a determinados exageros, cujos pré-

conceitos, estavam muito mais situados do campo dos mitos, que propriamente no terreno dos 

equívocos.  

É essa, portanto, a mais importante característica das experiências combonianas em 

território brasileiro. Em correlação com outras experiências obtidas, o serviço missionário do 

padre comboniano Dinis, em Santa Teresa, colocou as pessoas, por assim dizer, “diante de um 

modelo de atuação missionária perfeitamente combinável com as estratégias múltiplas de 

influência social que deram a tônica à gestão diocesana na primeira metade do século XX” 

(NERIS e SEIDL, 2015, p. 10). 

Por onde o Pe. Dinis passava, contatos iam sendo articulados, no sentido de que estes 

pudessem colaborar de alguma forma, com o processo de desenvolvimento da comunidade de 

Santa Teresa do Paruá. Nessas idas e vindas, circulando por diversos lugares, dentro e fora do 

Brasil, ele conseguia doações que ajudaram na compra de equipamentos, alguns maquinários 

e transportes que facilitaram muito na execução de obras e na vida dos trabalhadores rurais. 

Inclusive, essa ajuda fornecida aos combonianos por outros países, principalmente europeus, 

como observa Neris e Seidl (2015), foi uma prática comum no Brasil. 

Com a progressiva multiplicação de obras, a maior parte financiada por recursos 
vindos do exterior, esses religiosos foram capazes de produzir uma herança 

                                                           
26

 Entrevista de Dona Luzia (antiga moradora do lugar), Presidente Médici, 28 de janeiro de 2016. 
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missionária que se constituiu em um bem não apenas admirado pela Igreja local, 
mas também em algo fundamental para a própria dinamização das comunidades em 
que atuavam (Neris, 2014b apud NERIS e SEIDL, 2015, p. 9). 

O Pe. Dinis, contou em entrevista concedida a Manuel Giraldes, em outubro de 2002, as 

suas perspectivas e planos frente aos desafios encontrados em Santa Teresa do Paruá e em 

outras experiências anteriores. E revelou que desde as suas primeiras experiências, sobretudo, 

do tempo em que esteve no continente africano, o ofício de sacerdote ficou comprometido 

com o trabalho social, sendo, portanto, inviável, para ele, concebê-los como dois caminhos 

distintos, ou dois pólos opostos. 

O padre Armindo Dinis iniciou a sua atividade missionária no Brasil em 1977, em 
Santa Teresa do Paruá (no estado do Maranhão, na região da Amazónia). A 
princípio, estava em causa pôr em prática um projeto de colonização para defender 
os índios, concebido em 1960 pelo conceituado economista Celso Furtado. Depois, 
verificou-se que nesta área desabitada ou desordenadamente povoada, permaneciam 
os descendentes dos escravos libertos, que, aquando da abolição da escravatura no 
Brasil, no final do século XIX, tinham fugido para os vales férteis dos rios, onde 
podiam dedicar-se em paz à agricultura de subsistência a que estavam habituados.  
Quando Sarney começou a lotear o Maranhão e a entregá-lo aos políticos e às 
grandes empresas, a luta tornou-se demasiado desigual. E o trabalho foi 
interrompido, porque «as pessoas começaram a pensar que as armas eram a única 
alternativa». Não foi o padre Dinis que escolheu afastar-se: «O bispo ficou com 
medo e tirou-me de lá».  
Na verdade, até estava habituado a ameaças. Em Outubro de 64, em Tete 
(Moçambique), meteu-se na cabeça de um major português deitá-lo a um rio 
infestado de crocodilos, com umas pedras atadas aos pés. Isto depois de ter estado 
preso na Zâmbia, onde o acusaram de ser um espião luso, e de, ao voltar à missão, 
ser tomado por um líder revolucionário...Vivia então a sua primeira experiência 
missionária. Tinha 26 anos. Hoje tem 63, mas mantém uma vitalidade e um poder de 
persuasão que recomendam prudência a qualquer predador. (Trecho retirado da 
entrevistada concedida a Manuel Giraldes). 

Vale lembrar, que “a maior parte desses diocesanos estrangeiros chegou a partir da 

década de 1960, encorajados pela Encíclica Fidei Donum – publicada pelo Papa Pio XII em 

1957 – a se engajar nas missões da África e da América Latina” (NERIS e SEIDL, 2015, p. 

13). 

As repercussões na comunidade de Santa Teresa, em relação ao trabalho desempenhado 

pelo Pe. Dinis, foram diversas. Ao se envolver na defesa dos direitos da distribuição justa da 

terra, ele despertou a ira dos grandes posseiros e, por diversas vezes, sofreu ameaças de morte. 

Entretanto, a marca que imprimiu, durante o tempo em que viveu na comunidade, foi a de que 

o trabalho árduo, em regime comunitário, seria indiscutivelmente a forma mais viável, para 

solucionar boa parte dos problemas sociais e da falta de serviços básicos, que a comunidade 
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carecia e não tinha por falta de amparo governamental. E de fato, demonstrou que era mesmo 

indispensável. 

A importância de seu trabalho é destacada por Wollmann e Thiel, (2000) “Os católicos 

estavam constituídos em paróquia desde 1975. O pároco era o Pe. Armindo da Silva Dinis. 

Sacerdote comboniano português, que anteriormente havia trabalhado como missionário na 

África. Alegre e dinâmico, contribuiu eficazmente para a conscientização, organização e 

mobilização do povo” (p. 92).  

Na mesma direção, ao se referir as contribuições que a comunidade obtivera sob os 

cuidados do Pe. Dinis, Pereira (2016?) ressalta que “contribuiu muito para a vida de nosso 

lugar, e claro, para a vida dos moradores da pequena vila”. Relembra ainda que, “outro 

exemplo de fraternidade do Pe. Dinis, foi quando em 1983, 13 casas que eram cobertas com a 

palha do babaçu, na Rua São José”, foram completamente destruídas por um incêndio de 

grande proporção e “foi aí que o Pe. Dinis, sensibilizado pela situação em que passavam as 

famílias, mobilizou uma campanha de ajuda para cobrir as casas todas de telhas de barro e o 

recolhimento de cestas de alimentos, além de roupas e calçados para todos” (manuscrito em 

publicação).  

É do comprometimento com as demandas sociais, que resultou o legado que o Pe. Dinis 

deixou para Santa Teresa do Paruá - evangelização, educação e transformação social. 

3.1 NOVOS ESPAÇOS DE REFLEXÃO: OS CÍRCULOS BÍBLICOS E GRUPOS DE 
JOVENS 

Como homens e mulheres hão de se tornar sujeitos da ação e da transformação social? 

A história tem mostrado que não se trata de algo simples e fácil, que se dá de uma hora 

para outra, mas de uma construção social, processual e dinâmica, que sofre variações no 

tempo e no espaço, já que resulta essencialmente da intervenção humana.  

Ao considerar, por exemplo, a história das sociedades de classes, cunhada pelo modo de 

produção capitalista, notável ver as classes dominantes se empenhando ao máximo para que 

as classes dominadas não reconheçam e reivindiquem a condição de sujeitos da ação. Para 

tanto, constroem mecanismos elaborados, sutis e com acentuado poder de camuflagem e 

persuasão, que ocultam das classes dominadas, as verdadeiras causas de sua exploração e 
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dominação. É o que faz, por exemplo, a classe dominante, quando fabricam uma história em 

que o homem comum é incapaz de se reconhecer nela.  

A história vem demonstrando o quão sutilmente a classe dominante elabora e projeta 

para a classe dominada a sensação de estarem vivendo em uma sociedade aparentemente 

democrática, cujo acesso à riqueza está à disposição de todos, e só depende exclusivamente da 

competência ou do mérito individual para ser alcançada.  

E então, a classe dominada se vê submersa num mar de contradições. Ela é livre, 

qualquer um pode ser rico, porém, falta-lhe à capacidade para tanto. E é exatamente disso que 

a sociedade capitalista retira o substrato e a seiva que a alimenta. A distância e o abismo que 

separam os ricos dos pobres aparecem trajados de aparências e disfarces que escondem o lado 

mais perverso do jogo capitalista, criar uma classe social pobre, marginalizada e alienada, que 

culpa a si mesma pelo fracasso, pois não consegue entender as verdadeiras razões de sua 

pobreza material, que julga ser resultado de sua incompetência. O que não sabem, é que estão 

envolvidos em um jogo de competição desleal, no qual já entram com a desvantagem 

declarada de estarem do lado preparado pela classe dirigente, para que de fato, nunca estejam 

realmente preparados, para alcançá-los, eis aí, por sinal, um bom trocadilho que define bem as 

contradições do ideal da sociedade capitalista e que contribui para sua perpetuação.  

O material do qual dispõe a classe proletária, para lutar por melhores condições de vida, 

é meticulosamente elaborado e oferecido pela burguesia e não é preciso fazer grande esforço 

para concluir que ela o faz justamente para ajustar e adequar o proletariado, às condições que 

ela considera ideal ao funcionamento e manutenção da sociedade capitalista.  

A classe dominante se mantém em permanente estado de vigilância, cuidando o tempo 

todo, para que a classe dominada continue a permanecer em situação de desvantagem e tenha 

pouca ou nenhuma preparação intelectual crítica, já que o contrário disso, potencialmente a 

transformaria em uma força de reação e ameaça contra a reprodução do estado atual “Do 

ponto de vista dos setores progressitas, a participação facilita o crescimento da consciência 

crítica da população, fortalece seu poder de reivindição e a prepara para adquirir mais poder 

na sociedade” (BORDENAVE, 1983, p. 6). Só há maior demanada de participação, quando a 

população marginalizada que não está acostumada a decidir e intervir, compreende a 

importância de sua presença ativa, e isso só acontece com conscientização. Um dos grandes 
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desafios, torna-se em  apontar para esses homens e mulheres um caminho que os levem a se 

desprenderem de espaços reduzidos do cotidiano e que consigam ascender a esferas maiores, 

com propriedade para discutir e resolver questões mais amplas e complexas que permeiam a 

realidade humana em seus diferentes aspectos.  

Aos poucos o Pe. Dinis foi instrumentalizando a comunidade de Santa Teresa, de 

maioria analfabeta ou de analfabetos funcionais, a tomarem consciência do ser e agir em 

outros espaços - que não só aquele limitado as pequenas coisas do cotidiano. E o Pe. Dinis o 

fez, dando a esses homens e mulheres, voz e vez de exercerem outros papéis sociais que não 

somente aquele restrito ao lar e ao labor. E quanto mais diversificados forem os papéis 

sociais, assumidos por determinada sociedade, maior será o poder de participação de seus 

agentes para discutir, analisar, propor e resolver assuntos mais abrangentes da vida social 

ampla.  

Evidentemente, é muito difícil o indivíduo marginalizado e dominado descobrir 
sozinho que dispõe de meios para agir. Por isso é necessário que todos aqueles que 
já tomaram consciência realizem um trabalho de conscientização dos demais, 
falando, discutindo, ensinando, demonstrando pelos exemplos históricos que os mais 
fracos podem vencer os mais fortes e que a força do grupo pode compensar a 
fraqueza do indivíduo. (DALLARRI, 1984, p. 37). 

Do ponto de vista de Viera Pinto (2003) “a participação cada vez mais ativa das massas 

– incluindo grande número de analfabetos -, no processo político de uma sociedade, expande 

a consciência do trabalhador e lhe ensina por que e como - ainda que analfabeto - deve caber a 

ele uma participação mais ativa na vontade geral” (p. 83).   

E, sendo assim, o fato de serem agricultores e analfabetos não era empecilho para que 

agissem politicamente, e, ao manifestar suas opiniões, reconheciam a importância do agir 

social, ao mesmo tempo em que demonstravam possuir uma consciência dotada de vontade 

para transformar a realidade em que viviam.  

Isso é uma prática das comunidades eclesiásticas de base, é um movimento da igreja 
muito forte, trabalhar a conscientização das pessoas, trabalhar a fé e vida. Tanto que 
os círculos bíblicos na casa das pessoas, a leitura da bíblia e a sua reflexão é em 
torno da sua vida, o quê que essa leitura diz pra sua vida? Ela não é, foi escrita lá só 
na carta de São Paulo aos romanos ela foi escrita também pra você. Era assim de 
uma sabedoria que eu fiquei impressionada quando eu cheguei aqui, da sabedoria do 
povo nessa área e do nível de reflexão que eles faziam porque eles não tinham a 
formação teórica, a formação formal. Tinham umas pessoas né, seu Chico Sabiá, 
Gilberto, seu Raimundo Lira faziam uma reflexão, Dona Jaulina, DonaLuzia, Maria 
Correia.  
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[...] não tem aquela educação formal digamos assim, mas da vida, é muito bom, 
muito bom. (Professora Eliane Rêgo, depoimento27) 

Embora os círculos bíblicos pareçam ser apenas mais uma prática comum do cotidiano, 

junto de outras iniciativas, esses se tornaram uma forma dos moradores se revelarem e se 

reconhecerem como seres participantes. Claro, que se tratava de uma atividade desenvolvida 

pela Igreja Católica local, porém, não se pode esquecer que ela fora a maioria, e não só por 

esse motivo, mas pelo fato de ter sido no âmbito das atividades católicas, que formaram um 

pensamento e um ideal voltado para a criação de vários projetos de saúde, educação, cultura e 

desenvolvimento social e ainda de alguma maneira, essa prática acabava se tornando aberta à 

participação de pessoas não católicas. Tanto que, existem inúmeros exemplos de evangélicos 

da Assembléia de Deus que participaram da construção do Colégio Santa Teresa e também de 

muitos que lá estudaram e trabalharam. 

Os círculos bíblicos foi uma das alternativas que o Pe. Dinis encontrou para efetivar a 

inserção dos homens e mulheres em espaços de reflexão e discussão, embasadas na leitura 

compartilhada da bíblia, contextualizando com a realidade local e os problemas que dela 

decorriam.  

Somente os casais participavam dos círculos bíblicos, que sempre aconteciam aos 

domingos, obedecendo à divisão por setores, estabelecida pela Igreja Católica. Cada setor 

correspondia a uma rua ou as suas adjacências, e dessa maneira, os setores se programavam 

para fazer as reuniões no dia que era de costume. Os participantes que frequentavam os 

encontros, dizem que a assiduidade era bastante expressiva. As reuniões contavam com uma 

quantidade específica de moradores por rua e o combinado era dos setores alternarem ou 

marcarem cada encontro em locais ou casas diferentes. Os encontros incluíam também, 

orações e cânticos. 

O engajamento dos jovens católicos (não casados) acontecia via grupo de jovens. Pelo 

que se sabe não foi o Pe. Dinis que iniciou a organização dos mesmos, mas no período em que 

ele esteve em Santa Teresa, o grupo cresceu em quantidade e na intensidade de participação 

dos jovens.  

                                                           
27 Entrevista de Eliana Rego. Presidente Médici, 03 de janeiro de 2015. 
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Os encontros eram locais e às vezes regionais (aconteciam as sextas, sábados e aos 

domingos). Os jovens que participavam, na época desses encontros, relatam que estes eram 

sempre muito animados e por isso, tinham interesse e gostavam de participar. Eram 

momentos de reflexão, de leitura de textos religiosos articulados aos temas da realidade 

(política, sexualidade etc.), interação, diálogo, atividades culturais, como teatro e danças, 

músicas religiosas e não religiosas, que estivessem relacionadas com os temas sociais 

discutidos e isso os motivava a participar. 

Figura 3 – Representação teatral da encenação da paixão de Cristo 

 
Fonte: acervo de Francisco da Cruz Machado, 1983 

Figura 4 - Representação teatral da encenação da paixão de Cristo – imagem de Cristo 

 
Fonte: acervo de Francisco da Cruz Machado, 1983 
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Figura 5 - Representação teatral da encenação da paixão de Cristo – flagelo de Cristo 

 
Fonte: acervo de Francisco da Cruz Machado, 1983 

O veículo, um caminhão comunitário, apelidado de mondrongo, adquirido por 

intermédio do Pe. Dinis, que levava os jovens, para os encontros nos povoados vizinhos. Em 

outras circunstâncias, os jovens de outros lugarejos e também da cidade de São Luís, a capital 

do Maranhão, vinham interagir e participar das reuniões em Santa Teresa. Algumas pessoas 

da comunidade e de fora dela, ajudavam a conduzir os encontros, como Zé Maria da cidade de 

São Luís, Teodoro, Linduina, de origem italiana, que viveram no povoado por um período e 

Maristela da cidade de Goiânia. Alguns encontros incluíam os passeios no Outeiro, um local 

que recebeu após a construção da BR 316, em 1972, um conjunto de obras, como: praça, 

canteiros de flores, calçamento e casas, inclusive em uma delas, havia um motor de gerar 

eletricidade e telefone, que as pessoas utilizavam para ligar para Belém, capital do Pará, para 

que arrumassem o sinal da televisão que ficava lá e foi por essa TV que os moradores 

assistiram aos jogos da copa de 1974. Logo depois, foi instalada uma torre para captar os 

sinais de satélite, desmontada posteriormente, no ano de 2008. O Departamento Nacional de 

Estradas e Rodagens – DNER era o órgão responsável pela manutenção da rodovia e também 

pela conservação e arrumação do Outeiro28. As ilustrações a seguir, apresentam as condições 

do Outeiro no momento atual e ainda por volta dos anos de 1979 e 1982 quando das 

                                                           
28. O Outeiro pertence a União, fica nesse centro margeado pela BR 316. A frente está a cidade de Presidente 
Médici e o acesso para Belém, capital do Pará. O irmão Lassalista Glicério vinha realizando um trabalho de 
revitalização, arborização e reflorestamento nessa área, que nos últimos tempos tem se transformado em foco de 
incêndios. Da parte de pracinhas, hoje só ficaram ruínas e após a morte de Glicério o projeto foi paralisado.  
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atividades29 que ocorriam durante determinada época do ano em que se concentravam grande 

quantidade de pessoas. 

Figura 6 - Foto do Outeiro em Santa Teresa do Paruá/MA no ano de 201430 

 
Fonte: acervo da autora, 2014 

Figura 7 - Foto do Outeiro em Santa Teresa do Paruá/MA – monumento 

 
Fonte: acervo do Colégio Santa Teresa, 1979-2014 

                                                           
29  Foto tirada no desfile de sete de setembro, geralmente era onde todos se concentravam e de lá seguiam para o 
povoado (por volta de 1979 e 1982). Ao fundo, o monumento em homenagem ao Bandeirante português Pedro 
Teixeira. 
30 Imagem mais atual da região do outeiro. 
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Figura 8 - Foto do Outeiro em Santa Teresa do Paruá/MA festividades 

 
Fonte: acervo do Colégio Santa Teresa, 1979-2014 

Vivenciar a fé e contextualizá-la com a realidade foi um exercício de amadurecimento 

que a comunidade católica de Santa Teresa do Paruá pôde ter como experiência para 

compreenderem e se afirmarem como seres de ação e participação nos assuntos da vida social 

mais ampla. E esses espaços, de reflexão e vivências da fé, demonstraram que na medida em 

que iam sendo ocupados, se expandiam e se afirmavam neles a vontade da comunidade em 

querer participar de outros espaços ainda maiores. 

Para que os indivíduos marginalizados conquistem a possibilidade de participar 
ativamente das decisões é indispensável que ocorra primeiro sua transformação 
interior. É preciso que dentro de cada um nasça a convicção de que é justo e possível 
participar. Depois virá automaticamente o desejo da participação, sobretudo para os 
mais injustiçados. A experiência tem demonstrado que entre as classes mais 
humildes, amadurecidas pelo sofrimento, existe mais solidariedades e espírito 
comunitário do que entre as classe mas mais ricas e socialmente 
privilegiadas.(DALLARRI, 1984, p. 37-38). 

Foi nesses espaços coletivos de conversa e diálogo, construídos pelos próprios 

moradores e com as orientações do Pe. Dinis, que surgiu o desejo por uma escola que não 

apenas ensinasse a ler e escrever, sobretudo, que os tornassem capazes de melhorar 

significativamente tanto o ser individual quanto o ser social. A seguir, a foto de uma das 

reuniões comunitárias, com a presença do Pe. Dinis e dona Luzia, conforme a indicação das 

setas. 
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Figura 9 - Foto de uma das reuniões comunitárias  

 
Fonte: acervo da autora, 1986 

3.2 A VOZ DA COMUNIDADE: SEM COMUNICAÇÃO, NÃO HÁ INTERAÇÃO 

A "voz da comunidade", uma espécie de rádio comunitária foi mais uma experiência 

social significativa, que o pequeno povoado de Santa Teresa do Paruá, hoje, Presidente 

Médici, vivenciou. Começou a funcionar em meados dos anos de 1970, em uma casa 

paroquial provisória, por iniciativa dos Padres Vítor e Luís. Com a chegada do Pe. Dinis, que 

também via na comunicação uma condição fundamental para promover a interação entre as 

pessoas e ao mesmo tempo, levar ao conhecimento delas, a programação das atividades 

realizadas pela Igreja Católica, o projeto foi ampliado e as instalações transferidas para o 

centro paroquial comunitário, onde permaneceu pelo período de 1982 até 1998.  

Esse sistema simples de som, que ficou conhecido como “a voz da comunidade”, dentre 

outros equipamentos, possuía um alto-falante fixado no cume do telhado do centro 

comunitário e funcionava durante a semana das 06h00min às 18h30min, com programação 

paroquial, músicas religiosas, avisos da igreja, comunicados fúnebres, chamadas sobre os 

filmes que para o fim de semana. Aos sábados podiam contar com música popular brasileira 

que era transmitida a toda a comunidade. 

Além de servir como veículo de comunicação e informação, a “voz da comunidade”, 

funcionava também como um canal de entretenimento, retirando as pessoas, do relativo 

isolamento social e da monotonia em que viviam. O professor Coimbra destaca que ao levar 
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aos moradores, informações sobre o próprio lugar, esse sistema de som, tornou-se um veículo 

fundamentalmente importante de comunicação e interação entre as pessoas. 

Na época foi muito boa, nós não tínhamos nenhum meio de comunicação popular 
pode-se dizer assim pra algum aviso da própria escola, um comunicado, um 
documento, nós não tínhamos nenhum meio de comunicação pra fazer. Então, 
quando foi instalado a voz comunitária ela foi um meio de [...] melhorar a 
comunicação dentro da própria comunidade (Professor Coimbra, depoimento 31). 

Mais tarde, ao mudar-se para a cidade de Timom/MA, em 1987, o Pe. Dinis, implantaria 

lá o mesmo sistema de rádio comunitária. Essa cidade, mais especificamente o Parque 

Alvorada, situado na região suburbana, recebeu um padre disposto a desenvolver um trabalho 

comprometido não só com a cristianização e evangelização, mas também, com o 

desenvolvimento social. E como parte desse conjunto de ações providenciou e viabilizou para 

o referido lugar, a instalação e funcionamento da rádio comunitária que outrora implantara em 

Santa Teresa. 

O padre Armindo Dinis foi encontrar uma miséria quase indescritível. Como 
sempre, o missionário comboniano não se conformou e deitou mãos à obra: hoje, a 
esperança chama-se Projeto Educativo Mãos Dadas. Uma escola que promete 
evoluir para um instituto técnico-profissional e romper com o círculo vicioso da 
marginalização, do desemprego e do crime. 
O missionário comboniano não é pessoa para se conformar com situações 
desesperadas. Enquanto não podia fazer mais nada, juntou os poucos católicos que 
encontrou e montou um altifalante, a que chamou a «Voz da Comunidade». 
Diariamente, servia-se dele para denunciar, à luz do Evangelho, a violência e a falta 
de espírito cívico. Ao mesmo tempo, a Providência ia fazendo girar as suas 
misteriosas e imprevisíveis engrenagens (DINIS, 2002)32. 

 No entanto, é preciso esclarecer, que a “voz da comunidade”, tanto em Timom, quanto 

em Santa Teresa do Paruá, pertencia particularmente a Igreja Católica. Contudo, a igreja 

Assembléia de Deus, não demorou muito a implantar também a sua própria, porém, com uma 

programação mais direcionada para a pregação religiosa.  

De todo modo, a “voz da comunidade” não foi um recurso usado para difundir 

copiosamente os preceitos de uma cartilha religiosa, mas sim, um instrumento de 

comunicação e interação social, por meio do qual a cultura popular encontrou uma maneira de 

se exprimir, em que o sagrado e o profano se misturavam e talvez, nem se dessem conta disso. 
                                                           
31 Professor Antônio Ferreira Coimbra (conhecido como Professor Coimbra), Presidente Médici, 28 de janeiro de 
2016. 
32 Trechos da entrevista publicada na revista Além-Mar (Fonte: DINIS, Armindo. Parque Alvorada: A 
esperança chama-se Projecto Mãos Dadas. Revista Além-Mar, out 2002. Disponível em: 
<http://www.alemmar.org/cgibin/quickregister/scripts/redirect.cgi?redirect=EEFAkkkEylmgWnHgKE 

http://www.alemmar.org/cgibin/quickregister/scripts/redirect.cgi?redirect=EEFAkkkEylmgWnHgKE
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3.3 COMUNIDADE, EDUCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL. 

Meu objetivo não foi o de adentrar rigorosamente no campo conceitual das palavras-

chaves, que dão nome a esta seção do terceiro capítulo. O que importou, foi explorar o 

processo relacional entre o trinômio: comunidade, educação e transformação social, pois é 

com vistas a ele que se desenrolou o conjunto de ações responsáveis pela construção do 

Colégio Santa Teresa. A comunidade estimulada pela percepção progressista do Pe. Dinis 

vislumbrou na educação, a oportunidade de sua transformação social. 

Examinei a luz da literatura consultada, algumas concepções e posicionamentos teóricos 

que versam a respeito desse tema que agrupa em si, três eixos que aparecem interligados, 

contudo, isso não impõe à abordagem, um tratamento tal qual na ordem em que estão 

dispostos no título. 

Opto pelo termo comunidade, porque é nesse tipo de organização, que os moradores da 

antiga Santa Teresa do Paruá, reconhecem as origens de sua formação social. Busquei em 

alguns referencias teórico, identificar as diferentes opiniões e visões acerca das características 

e do funcionamento dessa configuração social. Não tive a intenção de longa explicação dos 

usos e as formas de emprego do termo e das variações sofridas ao longo da história, porém, de 

manter o foco nas questões que puderam ajudar a contextualizar a problematizar a realidade 

estudada. Operando principalmente com os conceitos e estudos com os quais pude estabelecer 

alguma relação com o objeto de estudo. 

Na nota prévia, que se antecede a introdução do livro Comunidade e sociedade no 

Brasil, Fernandes (1972), fala sobre a importância do trabalho sociológico com a finalidade 

de estudar as formações sociais em seus diferentes modos de ser, pois são nelas que homens e 

mulheres tecem e projetam os sentidos e significações de sua existência.  

As civilizações não se perpetuam nem se transformam automaticamente. Elas se 
perpetuam ou se transformam mediante a atuação coletiva dos seres humanos. Por 
isso, a “comunidade” e a “sociedade” representam as unidades mais complexas do 
ensino da sociologia. Elas congregam os homens, combinando e absorvendo 
instituições, grupos e camadas sociais. Ao mesmo tempo saturam a sua existência, a 
sua consciência e a sua orientação sociais de interesses, símbolos e valores de 
significados coletivos. Nesse sentido, revelam as forças de estabilidade ou de 
mudança que agitam as civilizações, conduzindo-as à estagnação, à desagregação ou 
à evolução. (p. 13). 
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Conhecer como se dão esses tipos de formações sociais, seu nascimento, 

desenvolvimento, transformações, a evolução em algumas circunstâncias e o seu 

desaparecimento em outras, é, em minha opinião, a maneira mais sensata e coerente de refletir 

a respeito de uma das questões que esta pesquisa propõe como problema: por que a 

comunidade de Santa Teresa do Paruá, não conseguiu preservar e estimular o espírito 

comunitário, que possibilitou uma pequena vila, em tempos difíceis, criar uma educação 

popular de qualidade?  Somente esse exercício de investigação sobre os agentes imbricados 

no processo das dinâmicas e mudanças sociais, concede a possibilidade de entender melhor 

aspectos dos fenômenos da própria realidade. 

É nessa perspectiva, de obter informações relevantes sobre a temática comunidade, que 

ajudem a ampliar a compreensão sobre a realidade a ser investigada, alargando o 

conhecimento já possuído e estendendo o campo de visão para as questões que permeiam a 

investigação, que tomo como referência os estudos dos autores Queiroz (1972), Bauman 

(2003), Fernandes (1972), Brancaleone (2003), Manhães (1987) e Gadotti (2012). Estando o 

objeto situado em um contexto histórico social, específico, mas, que ao mesmo tempo possui 

conexões com a história nacional, que por sua vez está ligada a realidade do mundo, optei em 

fazer um estudo das impressões dos moradores e teorias que versam sobre o recorte em 

questão. Considerei que a observação atenta aos atores envolvidos diretamente no processo e 

a luz das teorias, que se dedicam em conhecer com profundidade o assunto e ajudam a 

enriquecer a análise. Assim, acredito ser necessária uma apresentação das características que 

possam aproximar o leitor de uma conceituação de comunidade.  

Em seu estudo sobre o povoado de Santa Brígida, Queiroz (1972, p. 61), ao fazer uso do 

termo comunidade, baseou-se em uma das definições apresentadas no Dicionário de 

Sociologia, por Willems (1950), segundo a qual, o sentido de comunidade é o de “grupo local 

altamente integrado, em que predominam contatos primários, sendo a cultura tradicional 

homogênea [...]. Em oposição, a ‘sociedade’ seria termo mais amplo que a englobaria” (p. 

61).  

A integração é uma forte característica do modo de vida comunitário, haja vista estar 

presente indiscutivelmente nos estudos dos vários autores que contribuíram para a presente 

discussão conceitual. A comunidade seria fruto da combinação entre os contatos estabelecidos 
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num plano primário, favorecidos pela reduzida densidade demográfica e o desenvolvimento 

de traços culturais mais unificados, decorrentes do contato de primeiro grau. 

A homogeneidade como traço da cultura, a que Queiroz (1972) se refere e para qual se 

enverga as relações comunitárias, não significa a supressão da diversidade ou o desrespeito a 

ela. Nesse caso, o que se está querendo dizer é que o fato da vida comunitária ser altamente 

integrada, dada a acentuada concentração da vida local, a cultura por sua vez, também se 

concretiza na mesma intensidade. Isso acontece porque a influência externa à comunidade é 

bastante reduzida, os canais de comunicação entre ela e o lado exterior são estreitos, com uma 

estrutura precária, dificultando assim, o contato dela com os elementos externos. Sem essa 

comunicação, a passagem de novos elementos se dá lentamente ou nem mesmo conseguem 

atravessar o canal de comunicação e então, a cultura vai conservando os traços nítidos e 

definidos de origem, e se tornando ao mesmo tempo, tradicional e homogênea. O modo de 

agir culturalmente na comunidade, tende a dar continuidade e a conservar as práticas culturais 

como as festas folclóricas, festejos religiosos, na sua forma original. Do contrário, com a 

diversificação ou a introdução de novos elementos, acabaria descaracterizando a maneira pela 

qual a comunidade se reconhecia como tal. 

Quando a comunidade passa a intensificar a comunicação com o lado externo, a unidade 

e alta concentração das relações em torno da espacialidade fortemente local e próxima se 

modificam. Um exemplo que ilustra bem a alteração desse modo cultural de ser, não sendo 

mais possível preservar as características tradicionais e homogêneas, ao mesmo tempo, pode 

ser notado em Santa Teresa do Paruá nas tradicionais festas juninas ou festejos juninos, que 

sempre tiveram uma grande importância cultural para comunidade inclusive praticada durante 

décadas afirmando-se tanto como tradição quanto na inteireza, ou seja, em sua 

homogeneidade.  

À medida que os canais de comunicação com o lado de fora foram se dilatando, se 

estruturando e os traços da urbanização foram tomando forma, as festas juninas continuavam 

tentando garantir seu espaço no quesito tradição. No entanto, não conseguiriam mais 

preservar ou se manterem fiéis à  homogeneidade. Isto é, a continuidade se manteria, pois, as 

festas não deixaram de acontecer com o passar dos anos, contudo, não mais preservada em 

sua essência primeira, na qual a homogeneidade se expressava, pois esta já havia se diluído. 
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A roupa velha de chita, remendada, seria substituída pelos tecidos de seda exuberantes. 

Mudaram-se também os passos de dança, as coreografias ficaram incrementadas e exigiam 

mais agilidade, passaram a misturar balé, ilusionismo, enfim, um espetáculo que muito pouco 

se parecia com a velha quadrilha. O arraial, com o chão de areia, rodeado de barracas de 

palhas, decorado com balões de papel de seda, com bonecas de panos, bandeirinhas de papel 

de revista, confeccionadas pelos alunos e organizada pelas escolas saíram de cena. Tentaram 

resistir, mas sem sucesso e acabaram sendo substituídos pelo chão de concreto, barracas pré-

moldadas, pelas decorações feitas por profissionais contratados pelo serviço público, que 

ainda arca com os custos das roupas e paga para as quadrilhas convidadas de outras cidades 

para se apresentarem – algo inconcebível para aquela comunidade, em outros tempos, em que 

a prática tendia a se repetir igualmente na forma e intensidade.  

A homogeneidade não passou despercebida para Bauman (2003) que a respeito dela, 

ponderou: 

A unidade da comunidade, como diria Redfield, ou a “naturalidade” do 
entendimento comunitário, como preferiria Tönnies, são feitas do mesmo estofo: de 
homogeneidade, de mesmidade. Essa mesmidade encontra dificuldades no momento 
em que suas condições começam a desabar: quando o equilíbrio entre a 
comunicação “de dentro” e “de fora”, antes inclinado para o interior, começa a 
mudar, embaçando a distinção entre “nós” e “eles”. A mesmidade se evapora 
quando a comunicação entre os de dentro e o mundo exterior se intensifica e passa a 
ter mais peso que as trocas mútuas internas. (p. 18) 

Em “Comunidade a busca por segurança no mundo atual”, Bauman (2003, p. 8), lista 

uma série de sensações boas que a palavra comunidade desperta nas sociedades atuais e a 

principal delas é a segurança. “Numa comunidade, todos nos entendemos bem, [...] nunca 

somos estranhos entre nós”. Todavia, na opinião do autor, a desejada comunidade, na versão 

primária como fora conhecida na história social humana, é um modelo incompatível com o 

mundo pós-moderno, que formatou um novo estilo de vida social, cujas exigências, não se 

adéquam mais a maneira de viver em comunidade. Esta se desfez porque sua estrutura 

original, ainda que se tente fazer adaptações, vive em total descompasso ou falta de sintonia 

com a dinâmica, a fluidez e o ritmo acelerado dos tempos do pós-moderno.   

O estilo de vida da sociedade pós-moderna, faz questão de reforçar em sua propaganda, 

o que considera ser seu melhor atrativo, garantir que a liberdade individual seja algo 

inviolável e que não se pode negar ser esse um dos grandes artifícios que seduz e fascina as 

pessoas nesses tempos atuais. Contudo, há um preço a se pagar por ela, que se trata da perda 
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da segurança. E então, a busca pela comunidade, desfeita com o advento da modernidade, 

torna-se irresistível, uma vez que as pessoas esperam encontrar o que há de mais precioso 

nela, a sensação de conforto, de abrigo tranquilo e seguro que a primeira não pode mais 

oferecer.   

E é ai, que para o autor, reside o grande paradoxo, pois a comunidade em sua ambiência 

natural não consegue comportar e assegurar ao mesmo tempo, as duas exigências feitas a ela 

pela sociedade atual que dizem respeito a segurança e a liberdade individual. Ela fissura e 

desmorona porque a individualidade exacerbada, “o cada um por si”, contradiz a defesa dos 

interesses comuns, o princípio fundamental, sobre o qual a comunidade, se funda e se 

sustenta. Ela é incapaz de se sustentar num mundo que caminha cada vez mais em direção à 

supressão da coletividade em detrimento da liberdade individual. Também não se pode 

apostar na realização de um projeto em que ambas coexistam, ou que uma empreste o que 

falta a outra, formando uma combinação perfeita e harmônica, as chances disso se concretizar, 

são nulas e adaptações estão fora de cogitação.  

Qualquer que seja a escolha, ganha-se alguma coisa e perde-se outra. Não ter 
comunidade significa não ter proteção; alcançar a comunidade, se isto ocorrer, 
poderá em breve significar perder a liberdade. A segurança e a liberdade são dois 
valores igualmente preciosos e desejados que podem ser bem ou mal equilibrados, 
mas nunca inteiramente ajustados e sem atrito. [...]. 
Não seremos humanos sem segurança ou sem liberdade; mas não podemos ter as 
duas ao mesmo tempo e ambas na quantidade que quisermos. [...] Mas serve para 
lembrar que nunca devemos acreditar que qualquer das sucessivas soluções 
transitórias não mereceria mais ponderação nem se beneficiaria de alguma outra 
correção. O melhor pode ser inimigo do bom, mas certamente o “perfeito” é um 
inimigo mortal dos dois. (BAUMAN, 2003, p. 10-11) 

Desta forma, a busca pela comunidade na qual possam ter as duas coisas, não é só 

distante, mais inalcançável, que não pode existir mais, a não ser nas tentativas frustradas, 

alimentadas pela esperança de algo irrealizável. “Em suma, ‘comunidade’ é o tipo de mundo 

que não está, lamentavelmente, ao nosso alcance - mas no qual gostaríamos de viver e 

esperamos vir a possuir” (BAUMAN, 2003, p. 8). 

Para o autor a interação que dantes vigorava em mais alto grau de sintonia e solidez, e 

que afinada com a proximidade embasava as relações da vida em comunidade, será minada e 

liquefeita na sociedade pós-moderna. 

A proximidade já não garante a intensidade da interação; e o que é mais grave, não 
se pode confiar na duração de qualquer interação que surja na base da proximidade. 
[...] Acima de tudo, sobrou pouco de sua outrora poderosa capacidade de geração de 
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comunidade. A percepção da injustiça e das queixas que ela faz surgir, como tantas 
outras coisas nestes tempos de desengajamento que definem o estágio “líquido” da 
modernidade, passou por um processo de individualização. Supõe-se que os 
problemas sejam sofridos e enfrentados solitariamente e são especialmente 
inadequados à agregação numa comunidade de interesses à procura de soluções 
coletivas para problemas individuais (BAUMAN, p. 79). 

No artigo intitulado Comunidade, sociedade e sociabilidade: revisitando Ferdinand 

Tönnies, Brancaleone (2008) propõe a realizar conforme ressalta um resgate pontual de duas 

categorias presentes na mais conhecida obra de Tönnies (1887), “Comunidade e Sociedade”, 

que no século XIX se dedicou em estudar a sociabilidade partindo do pressuposto de que 

comunidade e a sociedade se tratavam de duas unidades sociais, ambas com formatos 

distintos. Tornou-se um expoente da separação entre as duas formações sociais, destacando 

em seus estudos, a diferença que consistia entre elas.   

[...] quando configurada predominantemente pela vontade natural, seria 
caracterizada como comunidade (gemeinschaft).[...] uma união de homens edificada 
predominantemente pela vontade arbitrária, por sua vez, seria denominada como 
sociedade (gesellschaft). [...] Quando orientado pelo primeiro tipo de vontade, o 
grupo social (a união) seria concebido pelos agentes em interação como entidade 
natural e durável. Quando pela segunda, como entidade artificial e mutável, 
submetida aos interesses individuais. 
Para Tönnies, uma teoria da comunidade teria que adensar fundamentalmente sua 
raiz nas disposições gregárias estimuladas pelos laços de consanguinidade e 
afinidade (sejam relações “verticais”, entre pais e filhos, ou “horizontais”, entre 
irmãos e vizinhos), se caracterizando pela inclinação emocional recíproca, comum e 
unitária; (BRANCALEONE, 2008, p. 2- 3). 

Sendo assim, a oposição entre comunidade e sociedade se evidenciada na maneira como 

estas se situavam espacialmente e na forma como se davam às relações interpessoais, a 

primeira assentada no campo, apresentava uma população altamente integrada, vivendo em 

regime de coletividade, de trocas humanas solidárias, enquanto a segunda, essencialmente 

urbana, demonstrava o lado reverso da outra, movida pela individualidade fria, propunha o 

distanciamento das práticas que visavam o interesse comum e num nível cada vez mais 

elevado.  

De acordo com Miranda (1995) a obra de Tönnies (1887), rendeu ao autor, “uma série 

de rotulações que o prejudicaram e o aborreceram em vida. [...] Sucessivamente foi visto e 

rotulado como ‘pessimista’, inimigo da Modernidade” (p. 53). 

No contexto da história brasileira, o surgimento das pequenas comunidades, ocorreu em 

função dos infortúnios a que seus membros estavam submetidos. De um modo geral, essas 

formações espalhadas pelo denso território brasileiro nasceram da necessidade comum de 
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determinados grupos ou de pessoas expostas às condições de extrema pobreza e ao 

desamparo, de se apropriarem de um espaço no qual pudessem responder juntos, a situação 

difícil em que viviam. Essas dificuldades são em parte consequência do processo tardio de 

urbanização, ao qual não foram integrados, e do outro lado, um reflexo da longa história em 

que o Brasil permaneceu um país essencialmente agrário, com sérios problemas de 

concentração fundiária, que também os excluiu. Isto favoreceu as inúmeras experiências 

comunitárias sobre as quais, Fernandes (1972) fez observações muito pertinentes quanto à 

origem, ao reconhecimento tanto das particularidades, quanto também das similaridades.  

Em toda a parte, a pequena comunidade, assim constituída, afirmava-se como um 
bastião de autonomia da pobreza e de autoproteção dos pobres (inclusive quando 
eles tinham origem escrava e formavam comunidades de “negros fugidos”). Em toda 
a parte, essas pequenas comunidades forneciam os germes de fixação de massas 
humanas em deslocamentos (seja através dos povoados erigidos pelas bandeiras ou 
graças à mineração, seja através das migrações pioneiras desencadeadas pelo café).  
Em toda a parte, essa pequena comunidade apresenta traços estruturais e dinâmicos 
análogos, preservando seu equilíbrio demográfico, social e cultural graças ao 
contexto agrário da civilização e apesar de intercâmbios fortuitos ou permanentes 
com a economia do mercado (FERNANDES, 1972, p. 47). 

Aliás, vale atentar para as particularidades, ainda que diante da possibilidade de traçar 

um panorama no qual possa se identificar os traços comuns e originários da comunidade, é 

um passo importante quando a generalização pode ser um tanto imprudente para tratar das 

experiências comunitárias brasileiras que são visivelmente constituídas ao mesmo tempo, 

como esclarece Fernandes (1972, p. 6), de similaridade, mas conservando por outro lado, suas 

particularidades. “Cada tipo de comunidade irá revelar tal ordem social de uma forma 

peculiar, pois seus recursos materiais e humanos é que regularão o seu grau de aproximação 

ou de afastamento do mencionado ‘padrão normal’ e, portanto, do núcleo da história em 

processo”.  

Comprometido com as questões sociais, econômicas e religiosas, o Pe. Dinis logo 

sugeriu aos moradores que não bastava apenas adotar medidas paliativas, em curto prazo, pois 

estas apenas iriam amenizar os problemas que afetavam suas vidas, ou seja, elas até poderiam 

provocar algumas alterações superficiais, mas não seriam capazes de fazer nada mais além do 

que isso. A resposta para solucionar esses problemas só poderia ser dada pela transformação 

social da comunidade, do melhoramento de seus recursos humanos, tendo em vista que isso 

refletiria em todo o conjunto. E a alternativa viável era junto de outras ações como 

cooperativas, clube de mães e centro comunitário a de construírem um colégio, que pudesse 

oferecer um ensino comunitário acessível e de qualidade para a comunidade. Sem desenvolver 
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o pensamento, alimentar-se de conhecimento, seria inviável o processamento das 

transformações sociais profundas as quais almejavam. 

A relativa distância e dificuldade de acesso aos grandes centros urbanos e a ausência 

dos investimentos do governo, não apontou outro caminho que não o dos mutirões e do 

trabalho coletivo. É o que descrevem os Irmãos Lassalistas Wollmann e Thiel, nas primeiras 

informações registradas mediante a observação que fizeram sobre a realidade local de Santa 

Teresa. 

Belo hábito da cultura local era o do trabalho em mutirão. Cada um contribuía 
gratuitamente com alguns dias de labor para benefícios de todos. Assim era cena 
comum ver gente em fila carregando na cabeça pedras para os fundamentos e 
edificações para uso da comunidade: a escola, a igreja, o salão comunitário, o 
hospital e a maternidade. (WOLLMANN & THIEL, 2000, p. 92). 

Como a época referida é a qual estava em vigor o projeto da Companhia de Colonização 

do Nordeste, na Região do Alto Turi, onde está situada Santa Teresa do Paruá, sobre a qual já 

foi feita menção no segundo capítulo, é importante lembrar que esse órgão foi pouco atuante 

na área III, com reduzida prestação de serviços, embora esta estivesse oficialmente dentro de 

sua área de cobertura.  

Ainda que a atuação da Companhia de Colonização do Nordeste – COLONE em Santa 

Teresa do Paruá tenha sido pouco expressiva, é interessante citar o que Manhães (1987) um 

técnico da companhia, que trabalhou nessa região, destaca em sua dissertação de mestrado, 

sobre um programa adotado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 

SUDENE, idealizado em nível internacional, voltado para os países subdesenvolvidos, a 

exemplo do Brasil, tendo como base o desenvolvimento centrado nos fundamentos da 

ideologia comunitária. De acordo com o autor a Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE foi claramente influenciada por essa ideia, chegando a incorporá-la ao 

seu plano de metas.   

Com o advento da bipolarização do mundo, dividindo-se sob a influência de dois blocos 

econômicos hegemônicos, capitalismo versus socialismo, uma consequência da Guerra Fria, a 

temeridade de um avanço socialista em áreas do globo pobres ou subdesenvolvidas teria 

motivado “os países capitalistas [...] a buscar estratégias capazes de garantir a hegemonia e a 

ordem social. Argumentava-se que a pobreza dos países subdesenvolvidos tornava a sua 

população receptiva à propaganda anti-capitalista” (MANHÃES, 1987, p. 120). Então, em 
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função dessa necessidade, surgiram às propostas que tiveram como base o Desenvolvimento 

de Comunidade. Em 1956, o conceito inicial de Desenvolvimento de Comunidade é retomado 

pelas Nações Unidas e será inserido no contexto da realidade brasileira.  

[...] a ONU define o Desenvolvimento de Comunidade como um “processo através 
do qual os esforços do próprio povo se unem aos das autoridades governamentais, 
com o fim de melhorar as condições econômicas, sociais e culturais das 
comunidades, integrar essas comunidades na vida nacional e capacitá-las a 
contribuir plenamente para o progresso do país”. (MANHÃES1987, p. 121-122). 

Quanto a essa proposta, o autor tece uma crítica à maneira como o capitalismo se 

apropriou do conceito “idôneo” de comunidade para transformá-lo em uma estratégia de 

exploração velada das classes marginalizadas ou dos países subdesenvolvidos. Para Manhães 

(1987, p. 123) tal “proposta não [...] considera [...] as estruturas responsáveis pela 

desigualdade social, encobrindo as contradições através da noção, aparentemente neutra, de 

comunidade, onde a mística da ‘autoajuda’ ou do ‘esforço comunitário’: é considerada como 

condição necessária para a realização das mudanças locais”.  

No caso do Brasil, o governo se mostrou simpático e receptivo à implantação de 

medidas inspiradas no conceito de desenvo1vimento de Comunidade. É com seu apoio e 

intervenção que irá encontrar “as condições históricas para se estabelecer”.  

Mais tarde, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, cria em 

1965 a Divisão de Ação Comunitária – DAC que “representou o primeiro programa de âmbito 

regional orientado pelas propostas de Desenvolvimento de Comunidade” (MANHÃES, 1987, 

p. 125). 

Em seu estudo, Manhães (1987) constatou que na Região do Alto Turi, a eficácia do 

trabalho proposto com a criação da Divisão de Ação Comunitária – DAC, desde 1965, pela 

superintendência do desenvolvimento e pela sucessora Companhia de Colonização do 

Nordeste – COLONE, não foi efetivada, conforme previsto no plano de metas. 

E bom lembrar que desde 1965, com a criação da Divisão de Ação Comunitária, a 
SUDENE trabalha na área de colonização procurando formar lideranças entre os 
nucleados através de cursos e reuniões comunitárias. No entanto, sabemos que os 
próprios documentos oficiais questionam essas lideranças indicando, inclusive, que 
estas se achavam mais próximas da direção do Projeto do que dos colonos. 
 [...] Atividades foram sendo realizadas de forma improvisada e irregular e não 
encontramos, anos mais tarde, nenhuma prova concreta do cumprimento com estas 
metas (MANHÃES, 1987, p, 149-154).  
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Em relação às estratégias educacionais, vinculadas à proposta da Ação Comunitária 

da Região do Alto do Turi, Manhães (1987, p. 300-301) avalia que “[...]‘educar’ e 

‘organizar’ eram, nesse contexto, sinônimos de adequar as práticas econômicas e culturais dos 

colonos aos interesses do sistema capitalista dominante”.  

Ao que parece, dada as circunstâncias do relativo distanciamento em relação aos 

serviços prestados pela SUDENE e COLONE e tendo em vista, que mesmo nas áreas I e II, 

onde estes foram mais efetivos, os objetivos na prática não foram alcançados, o que faz 

deduzir que Santa Teresa seguiu um curso próprio. Não havendo a possibilidade de ver como 

encaixá-la, nesse ou noutro modelo.  

Na perspectiva de Gadotti (2012. p. 13), a educação comunitária, entendida atualmente 

também como “educação sócio comunitária” ou ainda como “desenvolvimento comunitário” 

contribuem “com a organização e o fortalecimento dos laços de solidariedade entre 

populações empobrecidas ou discriminadas. A solidariedade e o espírito de comunidade não é 

algo dado. É construído historicamente”.  

3.4 O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO NACIONAL: A 

DESINTEGRAÇÃO DO IDEAL COMUNITÁRIO? 

Uma explicação plausível para tal questionamento poderá conduzir a compreensão pela 

qual, os moradores de Santa Teresa, na fase atual de sua história, buscam tanto, entender as 

razões que teriam motivado o enfraquecimento do ideal comunitário, que outrora aflorara tão 

intensamente, levando-os ao desenvolvimento do lugar, e atualmente já não é mais possível 

visualizá-lo tão nitidamente, ao ponto de algumas situações, ter-se a impressão de seu 

completo desaparecimento. Porque o trabalho comunitário perdeu o sentido de ser? Por que a 

preocupação com o outro, em ajudá-lo, já não existe mais na mesma intensidade como em 

outros tempos? 

Os moradores de Santa Teresa, quando questionados nas entrevistas, sobre como era à 

relação entre as pessoas da mesma rua, da importância atribuída para essa relação e o que teria 

mudado nela com o passar dos anos. Ou ainda a opinião deles em relação ao envolvimento 

das pessoas nas atividades comunitárias em outros tempos e nos dias atuais, é para essa 

direção que eles parecem apontar, de uma modernização em curso, que se incontestavelmente, 

contribuiu para melhorar suas condições de vida, de um lado, do outro, lhes desagrada o 
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desarranjo ou desalinho que seus ares têm causado, desatando os laços de solidariedade que os 

uniam. Por isso, há quem diga que preferia aqueles tempos, que apesar dos infortúnios, eram 

ricos e fartos de humanidade, ainda que estejam apenas vivendo de um saudosismo 

insustentável. 

A descrição feita por alguns autores, na introdução do respectivo capítulo, sobre a 

organização, estrutura e funcionamento da comunidade, nos conduz a uma análise bastante 

proveitosa sobre essa questão, pois, apresenta características que são comuns e familiares as 

de Santa Teresa do Paruá, incidindo sobre a abordagem deste trabalho, um foco de luz, 

permitindo lançar um olhar cuidadoso para tal questionamento, pois foi possível encontrar nos 

escritos desses autores um caminho de reflexão e algumas respostas. 

A partir das considerações que esses autores fazem a respeito da comunidade, constatei 

que em geral, elas têm em comum as seguintes características: possuem pouca expressividade 

urbana, o que torna os contatos entre as pessoas mais íntimo e próximo, favorecendo as trocas 

internas, baseadas em relações de solidariedade e ajuda ao próximo; compartilham interesses 

comuns e buscam superar o relativo abandono e situação de desamparo, construindo por 

iniciativa própria as vias para seu desenvolvimento; e a falta de aparatos tecnológicos na 

intermediação dos contatos e quando possuem algum, são simples, como era o caso da “voz 

da comunidade”. 

Pois bem, são exatamente esses modos de ser da comunidade, a partir dos quais ela se 

define e se constitui como tal, que a integração nacional e o crescimento urbano interferem, 

alterando-os e modificando-os de maneira que a comunidade vai perdendo a razão de ser. 

Quanto mais a cidade vai se definindo, mais distantes as pessoas vão ficando umas das outras. 

E eis que surge aí, um dos primeiros sintomas da desagregação da comunidade, as pessoas já 

não conseguem reconhecer todos aqueles com quem convivem. Fere-se então, um dos 

princípios em que a comunidade se baseia, pois como Bauman (2003) ressaltou 

anteriormente, nela “não existem estranhos”.  

É exatamente essa a sensação que as pessoas que vivem atualmente em Santa Teresa, 

relatam se sentir. Volta e meia elas se pegam murmurando, um pouco atônitas, ao perceberem 

que já não conhecem mais todos aqueles que trafegam por sua rua. E vão tendo mais certeza 
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de estarem perdendo e se distanciando cada vez mais da comunidade, que já não é mais a 

mesma de antes.  

Já vimos também, que para Bauman (2003), a pós-modernidade, possibilitou um fluxo 

maior de informações numa velocidade espantosa que liquefez os vínculos que estruturavam 

as relações na comunidade. Ao mesmo tempo em que a chegada da energia, da televisão, da 

internet, dos meios de transportes mais intensos e ofegantes, através de cabos, fios, satélites, 

encurtou as distâncias entre as pessoas, e as aproximaram pelo mundo afora, criando um novo 

formato de comunidade, como as virtuais, por exemplo, eles foram derretendo, dissolvendo, 

desmanchando, o sentido de ser da comunidade, sobre a qual trato, pois para estas, era no 

contato face a face, sem intermediações de ferramentas ou softwares, que consistia sua 

essência.  

Muitas vezes, não havia nem cercas de madeiras separando os quintais. Em muitos 

casos, seu uso era totalmente dispensável. E quando havia, as madeiras enfileiradas 

respeitavam certo limite de distância entre uma e outra, deviam ficar bem espaçadas, para que 

os vizinhos não perdessem o contato visual e não tivessem a comunicação entre si, cerceada. 

Atualmente, no lugar delas, se erguem muros. Os muros construídos de tijolos e concreto são 

uma novidade do crescimento urbano em curso. E há quem ainda teime em resistir, mais sem 

muita demora, logo cedem, mesmo porque o lugar já não inspira a confiança e segurança de 

antes, o número de estranhos entre si, tornou-se crescente.  

Durante a entrevista com Dona Luzia, aconteceu uma situação inesperada e que me faz 

imediatamente refletir sobre as mudanças percebidas nas relações entre as pessoas em Santa 

Teresa (se comparado a outros tempos). Fomos surpreendidas por um carro de publicidade 

que passou avisando sobre o falecimento de uma pessoa conhecida, que teria ido a óbito na 

noite do dia anterior e só naquele instante, na tarde do dia seguinte, ela estava tomando 

conhecimento sobre o ocorrido. Foi aí que Dona Luzia questionou: “Hoje, olha o Antônio 

Júlio, faleceu aí e até àquela hora eu não saiba. Eu duvido se fosse naquele tempo que a gente 

se comunicava mais, se a gente não estava sabendo”.  

Para Bauman (2003), um dos aspectos que teria influenciado na desagregação dos 

elementos que formam a base da comunidade seria o aumento ininterrupto da velocidade do 
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fluxo de informações e na substituição do contato pessoal, pela intermediação de outras 

ferramentas tecnológicas.  

Exatamente essa fissura nos muros de proteção da comunidade se torna trivial com o 
aparecimento dos meios mecânicos de transporte; portadores de informação 
alternativa (ou pessoas cuja estranheza mesma é informação diferente e conflitante 
com o conhecimento internamente disponível) já podem em princípio viajar tão 
rápido, ou mais, que as mensagens orais originárias do círculo da mobilidade 
humana “natural”. A distância, outrora a mais formidável das defesas da 
comunidade, perdeu muito de sua significação. O golpe mortal na “naturalidade” do 
entendimento comunitário foi desferido, porém, pelo advento da informática: a 
emancipação do fluxo de informação proveniente do transporte dos corpos. A partir 
do momento em que a informação passa a viajar independente de seus portadores, e 
numa velocidade muito além da capacidade dos meios mais avançados de transporte 
(como no tipo de sociedade que todos habitamos nos dias de hoje), a fronteira entre 
o “dentro” e o “fora” não pode mais ser estabelecida e muito menos mantida. 
(BAUMAN, 2003, p. 18-19). 

Afinal, é possível associarmos a integração nacional como causa da desintegração do 

ideal comunitário? De que maneira, a integração nacional contribui para a desintegração do 

ideal comunitário ou interfere no funcionamento da vida comunitária? 

A esse respeito, Fernandes (1972) explica que “em toda a parte, quando a revolução 

urbana atinge o clímax e se consuma a integração nacional em todos os níveis sociais de 

organização da vida local – e tanto mais depressa se acompanhados de industrialização 

intensa – ela se esboroa, desintegrando-se e desaparecendo no seio de outras formações 

análogas ou nas cidades em expansão” (p. 47). 

Muito embora, Santa Teresa não tenha sentido os efeitos da industrialização, pois não 

chegou a possuir indústrias, onde os preceitos do sistema capitalista se fazem sentir mais 

intensamente, ou melhor, dizendo, que podem ser vistos com mais nitidez, atuando no 

desmantelamento da organização e funcionamento da comunidade para adequar quem nela 

vive aos seus fins, o mesmo não aconteceu em relação à diferenciação social, ainda que 

pequena e despontando aos poucos, já pode ser vista e sentida pelos moradores. Elas se 

referem à urbanização e também a essa diferenciação, como causas da fissura nas relações 

comunitárias, alegando que quando as pessoas melhoram de vida mudam a forma de 

relacionar-se com o outro, tornando-se mais egoístas.  

A classe mais abastada dos pecuaristas e comerciantes se diferencia dos demais pela 

moradia e pelos bens de consumo. No entanto, ainda tenta manter alguma descrição, sem 

deixar muito a vista essa distinção. Não fazem questão de ostentar que possuem um padrão de 
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vida diferenciado dos demais. A classe dos professores que vem conquistando melhores 

condições, ainda que tenham de trabalhar em um ou mais cargos, conseguem construir uma 

casa melhor, comprar automóvel e/ou, moto. A dos aposentados, que geralmente colaboram 

nas despesas dos filhos, pois a maioria mora com filhos ou netos e dos funcionários públicos 

de maneira geral. Dona Luzia considera que a intensificação da diferenciação é o que vai 

também desligando as pessoas dos interesses comuns que as uniam.  

Naquela época, [...] eu acho que o povo era mais unido. Eu encontrava mais união. 
Eu vou te colocar uma coisa, que a gente... Melhorar a situação é muito bom, todo 
mundo precisa sobreviver, só que tem muita gente que não sabe usar o que adquire 
de vantagem pra sobreviver. O povo não são mais humilde que nem era naquela 
época não, se ajudava... Quando tinha um doente, a gente saía pedindo. Eu cansei, 
aqui nesse lugar, nessa rua nossa, eu cansei de fazer funeral,... Mas sozinha não, nós 
se reunia tudinho, quando a pessoa falecia que não tinha nada, nós saía na rua 
pedindo. Fazia mortalha, mandava fazer caixão, [...] O povo era mais solidário. Aí 
quando arranja condição, todo mundo se fecha, minha filha, cidade já é o nome de 
cidade. Todo mundo se fecha. É um egoísmo tão grande, [...] Eu me pergunto muito 
isso, porque nós era uma comunidade tão unida, de um jeito... Era pro trabalho 
comunitário, era pra tudo, enquanto hoje quem é que quer mais fazer um trabalho 
desses? Ninguém faz...  
[...] É muito bom quando as pessoas enrica, mas quando elas enrica e não sabe 
aproveitar se torna egoísta no meio da comunidade.  
[...] Eu que o digo, a gente melhorou de situação, mas chegou o egoísmo na casa da 
gente também. (Dona Luzia) 

A medida que a urbanização avança em direção à comunidade os princípios básicos que 

estruturam o ideal da vida comunitário recuam. Não faço referência aqui a uma 

incompatibilidade entre progresso e vida comunitária, do contrário a comunidade de Santa 

Teresa não teria se esforçado para buscar seu desenvolvimento e melhores condições de vida. 

A grande questão é a maneira como ele interfere e a forma como ele afeta a vida na 

comunidade, as relações comunitárias. O progresso não é impeditivo, no entanto, há que se 

manter certa vigilância quanto as suas implicações e qual o preço a se pagar por ele.  

Na concepção de Wagley (1972), em casos nos quais os índices de pobreza de algumas 

comunidades são extremamente elevados, sem condições de iniciarem um programa 

comunitário para o desenvolvimento não resta alternativa, senão, a intervenção estatal, ou 

seja, a inclusão no plano de integração nacional. Essa é a discussão que o autor apresenta em 

O desenvolvimento comunitário como dilema nacional. Ao analisar Itá, uma comunidade 

amazonense, sugere que sem o auxílio do governo, esse local não seria capaz de se 

desenvolver.  

[...] Sozinhos não poderão os habitantes de Itá se alfabetizar; precisam de 
professores e outros auxílios externos. Não podem curar suas moléstias sem 
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conhecimentos e pessoal científicos, que não possuem. Não podem produzir mais 
alimentos sem noção e instrumentos que terão de lhes ser fornecidos pelos centros 
mais “adiantados” do Brasil (p. 519). 

No entanto, Wagley (1972) não descartou os riscos que essas comunidades podem 

correr no caso da inovação ocorrer em doses maiores do que elas necessitam. Ele considera 

que a forma de evitá-los reside no ato de conhecer e respeitar o contexto e o meio em que 

estas estão inseridas. Pois, poderia gerar o efeito contrário, posto que, aqueles em posição 

privilegiadas poderiam se aproveitar do processo impedindo o alcance dos demais. 

O sentido da transformação social de uma sociedade e o efeito das inovações devem 
ser previstos dentro dos limites de nossa capacidade para assim proceder, pois 
existem perigos na assistência técnica. Uma transformação rápida imposta a um 
povo poderá desorganizar seus sistemas sociais e sua cultura tradicional a ponto de 
se perder mais do que se ganha. São muitos os exemplos que nos oferece o mundo 
de grupos primitivos camponeses transformados em miseráveis trabalhadores 
agrícolas, mineiros e operários de fábricas – em pessoas despojadas de seus valores 
e instituições tradicionais, sem qualquer possibilidade de participar da nova 
sociedade(WAGLEY, 1972, p. 524). 

Ainda para Wagley (1972, p. 526) “as transformações deverão chegar, e 

inevitavelmente chegarão, à região amazônica e outras áreas semelhantes. Os antropólogos 

sociais discutiram muitas vezes a ‘relatividade cultural’ [...]. Salientaram que o progresso, o 

bem e o mal, o êxito e o fracasso, a beleza e a feiura são valores relativos à cultura 

determinada em que se encontram”. 

No artigo em que Brancaleone (2008) se propõe a revisitar a principal obra de 1887, já 

citada, do sociólogo Ferdinand Tönnies, Comunidade e Sociedade, é deixado claro que o 

autor referenciado, afirma ser a urbanização um fator que afeta estrutura da comunidade, 

desestabilizando e ruindo os pilares de sua edificação.  

Na passagem do modo de vida rural para o urbano, teríamos o desencadeamento de 
uma ruptura na organização desses núcleos de sociabilidade. Quanto mais se 
multiplicava a vida da cidade – ou seja, à medida que o mercado estimulava o 
desenvolvimento hipercefálico da urbe –, mais perdiam forças os círculos de 
parentesco e vizinhança como motivos de sentimentos e atividades comunitários. 
Enquanto o chefe de família – seja citadino ou camponês – teria seu olhar voltado 
para dentro, para o interior da comunidade, os novos atores despertos pelas 
potências do mercado urbano (como a classe de comerciantes), por sua vez, 
dirigiriam sua atenção para fora, para transpor territórios. Esse processo Tönnies 
descreveu, esquematicamente, como a transição da predominância social da vontade 
natural para a vontade arbitrária, que em termos espaciais se deu como a submissão 
do campo ou da pequena cidade à dinâmica da vida metropolitana 
(BRANCALEONE, 2008, p. 3). 
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O professor Coimbra relata que o trabalho comunitário em Santa Teresa nos dias atuais, 

se comparado há outros tempos, teve uma redução nítida e expressiva. 

Mudou muito, é muito difícil, eu vou dar um exemplo aqui, desde o ano passado que 
nós estamos reformando a igreja, tá sendo reformada toda através de serviço 
comunitário, coletivo. Só que nem se compara com o que foi a construção do 
Colégio Santa Teresa, a construção do centro comunitário, a construção do clube de 
mães e outras entidades que foram construídas com o serviço comunitário. Hoje tá 
construindo, mas é poucas pessoas que comparecem, e sempre as mesmas pessoas 
porque como a situação financeira muda muitas pessoas acham que como os 
católicos pagam dízimo a igreja tem muito dinheiro, devia não colaborar mais 
porque a igreja pega um pouco do dinheiro que tem festejo da padroeira da cidade 
acham que não tem mais responsabilidade com a construção do serviço comunitário. 
(Professor Coimbra, depoimento33). 

Quanto à chance de a comunidade, uma vez ‘desfeita’, voltar a se reconstruir, Bauman 

(2003, p. 18), é enfático “[...] uma vez ‘desfeita’, uma comunidade, ao contrário da fênix com 

sua capacidade mágica de renascer das cinzas, não pode ser recomposta. E se isso acontecer, 

não será da forma preservada na memória (mais exatamente, invocada por uma imaginação 

cotidianamente assolada pela insegurança perpétua)”.  

E adverte, quando os moradores da comunidade se deparam, tomados pelo sentimento 

de nostalgia, e “[...] começa a versar sobre seu valor singular, a derramar-se lírica sobre sua 

beleza original e a afixar nos muros próximos loquazes manifestos conclamando seus 

membros a apreciarem suas virtudes e os outros a admirá-los ou calar-se – podemos estar 

certos de que a comunidade não existe mais (ou ainda, se for o caso). A comunidade ‘falada’ 

(mais exatamente: a comunidade que fala de si mesma) é uma contradição em termos” 

(BAUMAN, 2003, p. 17). 

3.5 CONVERSAR, DECIDIR E AGIR: UMA CONSTRUÇÃO OU CONDIÇÃO 

NATURAL DA VIDA COMUNITÁRIA? 

A matéria-prima da qual a comunidade se origina, não há de ser outra, senão a reunião 

de pessoas, intimamente ligadas em função de interesses comuns a todos ou da maioria. O que 

significaria abdicar de forma voluntária da vontade exclusivamente individualista, para 

atender aos anseios da vontade geral. Não é uma vontade imposta, porém voluntária, 

reconhecida e comungada por todos. Todavia, isso não isentaria os que vivem e integram a 

comunidade de discutir “[...] mas são discussões amigáveis, [...] e, embora levados pela 

                                                           
33

  Professor Antônio Ferreira Coimbra (conhecido como Professor Coimbra), Presidente Médici, 28 de janeiro 
de 2016. 
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mesma vontade de melhorar a [...] ‘vida em comum’, podem ‘discordar sobre como fazê-lo’ 

[...]” (BAUMAN, 2003, p. 8).  

Na mesma direção, Bauman (2003) ainda tendo como referência as ideias de Ferdinand 

Ferdinand Tönnies, acrescenta que o “entendimento” é um aspecto inerente e condição 

intrínseca da vida comunitária, ou seja, ele é a razão de sua existência. E esclarece que o 

mesmo não pode ser confundido com consenso, pois ambos os termos possuem significações 

um tanto distintas que merecem, portanto, ser consideradas. 

Ferdinand Tönnies sugere que o que distinguia a comunidade antiga da (moderna) 
sociedade em ascensão (Gesellschaft), [...] era um entendimento compartilhado por 
todos os seus membros. Não um consenso. Vejam bem: o consenso não é mais do 
que um acordo alcançado por pessoas com opiniões essencialmente diferentes, um 
produto de negociações e compromissos difíceis, de muita disputa e contrariedade, e 
murros ocasionais. O entendimento ao estilo comunitário, casual (zuhanden, como 
diria Martin Heidegger), não precisa ser procurado, e muito menos construído: esse 
entendimento já “está lá”, [...] O tipo de entendimento em que a comunidade se 
baseia precede todos os acordos e desacordos. Tal entendimento não é uma linha de 
chegada, mas o ponto de partida de toda união. É um “sentimento recíproco e 
vinculante” — “a vontade real e própria daqueles que se unem”; e é graças a esse 
entendimento, e somente a esse entendimento, que na comunidade as pessoas 
“permanecem essencialmente unidas a despeito de todos os fatores que as separam” 
(BAUMAN, 2003, p. 15-16). 

O Pe. Dinis soube muito bem captar a essência dos valores que circundavam o lugar, e 

aproveitar o potencial “natural” da comunidade que já se encontrava difuso entre os 

moradores, como as práticas da solidariedade vicinal, o compadrio e a proximidade parental.  

E para tanto, foi necessário desenvolver ações, que consistiram em intensificar a 

participação assídua das pessoas em reuniões, para discutirem e decidirem o que deveriam 

fazer para melhorar o lugar em que estavam inseridos. As reuniões eram frequentes, sempre 

acompanhadas pela fala de incentivo do Pe. Dinis, que nutria e alimentava a vontade das 

pessoas de quererem mais e maior participação na tomada de decisões.  

Os moradores que viveram essa fase de intensa inserção nos debates comunitários 

costumam relatar que bastava o sino soar ou a “voz da comunidade” chamar, para o salão 

comunitário ser ocupado por todos. “[...] Tudo era reunião com o povo e era o dia todinho, eu 

nunca vi povo gostar de se reunir como aquele povo de Santa Teresa, era de sábado e 

domingo direto”. (Professora Eliane, depoimento). Isso leva a constatar que o “entendimento” 

sobre o qual Bauman se refere (2003), não só estava lá, como também fora ele, o ponto de 

partida.  
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Hoje, quando alguns moradores se pronunciam a respeito do fechamento do Colégio 

Santa Teresa e apontam como causa, uma Associação de Moradores, limitada a participação 

de um pequeno e restrito grupo de pessoas, que não se comunicam mais com a população e 

nem apresenta a ela uma abertura para a reunião. Pode-se dizer que é a isso que estão se 

remetendo, ou seja, a falta de entendimento, haja vista que uma vez desfeito, desfaz também 

os que dele dependem para continuar existindo.  

Embora seja reconhecido que a comunidade naturalmente contenha em si mesma, os 

componentes e materiais, ideais e propósitos à profusão de estímulos ao voluntariado e a 

coletividade, favorecendo a realização de tarefas e atividades com fins comunitários, como 

observou Bauman (2003) é preciso que alguns cuidados sejam tomados para não se deter 

numa visão demasiadamente simplista, como se tudo na comunidade já estivesse pronto, um 

organismo em perfeito estado de equilíbrio que resultasse da espontaneidade, de 

determinismos, levando a uma naturalização exagerada dos fenômenos sociais diversos, 

concebendo-os equivocadamente sob o espectro providencialista e a-histórico. 

Não estamos negando, a inclinação natural da comunidade ao “entendimento”, o qual 

permeia e integra os contatos sociais dentro dela, e nem que este aspecto não estivesse 

presente na comunidade de Santa Teresa do Paruá, afinal, se o posicionamento fosse esse, 

estaria contradizendo o que até aqui apresentado sobre o que faz a comunidade ser do modo 

como é ou foi um dia, com características próprias e comuns, que de um modo do geral, as 

define. O que quero dizer é que essa inclinação não pode ser confundida com automatização, 

pois sob essa ótica, a relevância do papel social praticamente desapareceria. A comunidade é 

tecida socialmente, depende do trabalho de quem nela vive, para amarrar ou costurar os fios 

soltos, que em demasiada quantidade, podem desmantelar e comprometer seu funcionamento, 

separar, em vez de unir e enfraquecer em vez de fortalecer os vínculos que a sustentam.  

Não pode ser ignorada a mobilização de recursos e investimentos humanos direcionados 

a intensificar esse processo fundamentalmente importante no desenvolvimento dos projetos 

realizados comunitariamente em Santa Teresa do Paruá. Por meio do qual se deu o 

engajamento e envolvimento da maioria, numa ação conjunta, uma atividade laboriosa, mas, 

que não dependia apenas de um botão para ser acionada. 



119 

 
 

Muito embora esses elementos já estivessem lá, de nada adiantaria a boa vontade do Pe. 

Dinis, do seu senso de liderança aguçado, sem que houvesse a participação dos moradores, 

aceitando fazer concessões a experiências maiores, que exigiam mais dedicação que não mais 

só a ajuda prestada ao vizinho, ao compadre. Seja como for, é prudente que o olhar para a 

comunidade seja despido da ingenuidade, para que não se detenha em foco unilateral, raso e 

relativizado. 

Por isso, compreendo que se o “entendimento” é um aspecto natural, que não necessita 

ser construído, pois já está lá, o mesmo não se pode dizer a respeito das práticas “conversar, 

decidir e agir”, pois estas, ainda que facilitadas pelo primeiro, são construções sociais e não 

seriam, portanto, o chão, mas o alicerce sobre o qual a comunidade se estruturaria. Seguindo 

essa lógica, é como se o “entendimento” fosse o chão, as práticas o alicerce e a comunidade o 

edifício. O chão é a parte natural, já está lá, no entanto, sem a construção do alicerce a obra 

não consegue se sustentar. Quando o alicerce desmorona a obra cai, porém, o solo permanece. 

A questão que Bauman (2003) coloca anteriormente é que dificilmente sobre esse mesmo 

chão os homens serão capazes de construir novamente o mesmo alicerce reconstruindo o 

mesmo edifício. Ainda que queiram ou tentem, os materiais dos quais dispõem para construir 

o alicerce, são outros, totalmente diferentes e incompatíveis com o tipo de solo e a obra não 

pode então, ser mais recriada ou reerguida.  

Em contrapartida, Sennett (2012), apresentada em uma de suas publicações, Juntos, os 

rituais, os prazeres e a política da cooperação, uma visão mais otimista em relação à 

capacidade da comunidade se reconstruir ou se refazer. O autor considera que a “cooperação”, 

um dos pilares fundamentais de sustentação da comunidade, é completamente passível de 

“recuperação”, desde que as pessoas estejam dispostas a avaliar a proporção do reparo e 

desejem fazer as intervenções necessárias para restabelecer as pontes e acessos ao trabalho 

comunitário. O regime de trocas, o trabalho em mutirão, a cooperação e práticas da vida 

comunitária não podem ser comparadas a “um ‘objeto hermético’, que não comporta 

‘intervenções’ e [...] uma vez danificado perde toda possibilidade de recuperação; [...] suas 

origens – sejam genéticas ou no inicial desenvolvimento da humanidade – são na verdade 

duradoras; são passíveis de conserto”. (SENNETT, 2012, p. 257). 

O “conserto” neste caso é possível uma vez que o foco não é o de manter-se 

inteiramente fiel ao projeto original, não se trata de juntar os cacos, apenas substituir as partes 
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desgastadas ou querer devolver às mesmas características e a funcionalidade que a 

comunidade tinha na versão primeira, mas enxergar nesse aspecto uma “abertura a diferentes 

possibilidades que não sejam apenas o inteiramente novo ou como se fosse novo”, e sim na 

“política” da “mudança, abrangendo rupturas históricas sem se fixar no puro e simples fato do 

dano” (SENNETT, 2012, p. 265). 

O recomendável é aproveitar os sinais existentes e evidentes da experiência 

comunitária, impressos na história da comunidade e recriar uma estrutura que não descarte a 

mudança e nem tão pouco precise “sacrificar o valor do ato inicial de criação” (SENNETT, 

2012, p. 261). 
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CAPÍTULO 4 – A ESCOLA COMO PRIORIDADE: UM PROJETO PARA 

DESENVOLVER A COMUNIDADE  

E foi aí que o missionário comboniano descobriu a divisa por que ainda hoje se rege: 
Ver, julgar e agir; depois, celebrar e avaliar. Aí, também, a prioridade foi a escola: 
Foi uma escola muito rica. Mais de vinte dos primeiros alunos fizeram depois cursos 
universitários. O lema era: “Estuda, para depois ajudar teu povo. (Pe. Dinis, 
depoimento34). 

A ideia de construir uma escola comunitária surgiu da necessidade atentamente 

observada pelo Pe. Dinis, de junto com a comunidade de Santa Teresa do Paruá, darem uma 

resposta aos problemas sociais que a realidade do lugar apresentava.  

Ele é a peça aqui, foi ele que despertou essa questão, essa comunidade não se 
desenvolverá sem educação. [...] duas coisas chamou a atenção: a preocupação dele 
com a educação, sem educação, uma escola que deixa as pessoas repetirem isso eu 
acho um absurdo, ficava repetindo não ia pra frente, não tinha perspectiva. O 
povoado era aqui, o município era lá, imagine a distância né. [...] A outra foi na área 
da saúde, todo ano, acho que todo ano sei lá, muitas mulheres morreram de parto por 
falta de atendimento, assistência. [...] até eu pari dentro de um carro também, tá 
entendendo?  
Então duas coisas ele colocou como foco, como prioridade além da missão de 
evangelizar, agora pra ele evangelizar era preciso que o povo também tivesse uma 
qualidade de vida né. A igreja, as comunidades eclesiais de base trabalham pra essa 
perspectiva tá, o evangelho e a vida, a vida é o evangelho, certo? O outro é o clube 
de mães, que já existia o clube de mães mas quando ele chegou... (Professora Eliane 
Rêgo, depoimento35). 

O Clube de Mães, a qual a professora entrevistada se refere, era também uma instituição 

comunitária que ao longo de sua história, ofereceu diferentes serviços à comunidade. O 

principal deles foi na área da saúde pois, de acordo com Wollmann & Thiel (2000 p. 92) 

“Higiene e saúde eram precárias. Seriam mais inda, não fosse a presença gratuita na Vila da 

Senhora Beatriz Bon, italiana voluntária que além, de médica, fazia de enfermeira, parteira e 

catequista”.  

Além das complicações relacionadas aos partos, que levavam mulheres a óbito, por falta 

de assistência médica ou atendimento hospitalar, a inexistência de esgoto e de tratamento de 

água ceifou a vida de muitas crianças acometidas por verminoses. 

Clube de Mães, ajudou muito, [...] trouxe coisa, projeto pra nós... Nós tivemos um 
trabalho bom ali, porque eles tinham um conhecimento e trazia pra gente, né? E 
ajudou muito... Olha aqui só ia tirar um registro em Turiaçú... Nós ainda recebemos, 
três mil registros.... Ninguém tinha água filtrada, foi nós que trouxemos o filtro. O 
primeiro socorro de saúde foi o Clube de Mães que trouxe, mas através do Padre e 
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da Professora, porque eles tinham um conhecimento lá... Levavam a gente lá e... 
Através deles a gente adquiria pra trazer aqui pra comunidade.  
Olha, nessa época, as mães aprenderam a fazer as roupinha dos seus bebê. Sabe com 
que era que pintava? Pegava um quiabo, cortava, tirava a semente dele, que fica 
aquela cruz bem no meio e ali enfia em uma vasilinha com a tinta dentro e você 
pegava e pintava as fralda branca tudinho. Da cor que você queria botar a tinta, 
vinha tinta, vinha linha, vinha pano, vinha tudo. E elas faziam umas rendinhas e 
bordavam tudinho.  
[...] aí a Doutora Beatriz, ainda teve a Doutora, que veio pra cá, ele trouxe esse 
Doutora de Marajó, ele encontrou ela em Belém, ela morava em Marajó, ela passou 
cinco anos aqui, a Doutora Beatriz.  
Na saúde. Ela dizia que não operava, mas nesse tempo até um tempo, morria tanta 
criança de diarréia, de dor de barriga, de tudo em quanto, de verme... Depois que a 
Doutora Beatriz chegou aqui, diminuiu mais a mortalidade das crianças. (Dona 
Luzia, depoimento36) 

Segundo as informações encontradas nos escritos do Professor Pereira (2016?), o Clube 

de Mães seguiu todos os protocolos legais, como o registro e publicação no Diário Oficial do 

Estado.  

Esta foi a primeira organização formada em Santa Teresa no dia 11 de maio do ano 
de 1974, com estatuto registrado e publicado no Diário Oficial do Estado do 
Maranhão, de nº 142 aos 31 de julho de 1978. 
Devido à situação de abandono do povoado pelo poder público, e sendo as mães as 
mais sofredoras, foi desenvolvido um trabalho de libertação e promoção humana 
junto às mulheres com uma visão social e religiosa onde a mulher não fosse um 
objeto, mas uma parceira, uma companheira e com participação na luta social. 
O objetivo era cuidar da saúde dos moradores da comunidade, promovendo a defesa 
da saúde e da assistência médica social, onde religiosos com experiência em 
medicina como a italiana, voluntária Dra. Beatrice Bonn cuidavam dos doentes. 
Também promoveu de forma pioneira, naquela época a valorização e a capacitação 
das parteiras nativas, além de desenvolver um ótimo trabalho no Colégio Santa 
Teresa como professora. 
Cursos, de corte e costura, pintura, bordado, tapeçaria, culinária, construção civil e 
outros foram oferecidos pelo Clube de Mães com o intuito de melhorar as condições 
de vida das famílias. 
Vale à pena lembrar que no ano de 1988, quando governava o Maranhão, o 
governador Epitácio Cafeteira, através de seu secretário de saúde, Dr. Jacson Lago, 
as mães organizadas, conseguiram transformar o clube de mães em maternidade, 
com dependências apropriadas, camas e macas, além de alguns equipamentos novos. 
Tudo pronto, a espera somente da licença que até hoje não saiu, fez com que tudo 
fosse por água a baixo. Camas, macas, equipamentos e materiais tudo acabou. 
Questões políticas fizeram com que o sonho nunca fosse realizado. Hoje, inativo, o 
secretaria de saúde e educação.  (PEREIRA, 2016?). 

Um projeto que uniu a fé ao trabalho social. Dessa aliança, resultou a motivação 

necessária para levar a diante esse trabalho de suma importância para o desenvolvimento da 

comunidade, o qual incluiu a construção de um colégio de referência na região, conhecido por 

oferecer uma educação de qualidade e diferenciada para aqueles tempos. Transformou a vida 

de um povoado que perecia de inúmeras carências e necessitava crescer economicamente para 

                                                           
36

 Entrevista de Dona Luzia (antiga moradora do lugar), Presidente Médici, 28 de janeiro de 2016. 



123 

 
 

melhorar as condições materiais de sua sobrevivência, e isso incluía lhes assegurar o direito a 

uma formação e preparação tanto intelectual quanto à qualificação para o mercado de 

trabalho, sobretudo, que contribuíssem para ajudar o seu povo.  

[...] aquela escola que nos ajudou, foi o começo. Se nós não tivesse, minha irmã, se 
fosse esperar o município vim ou o estado quantos anos não era que ia demorar 
demais? E era um ensino de qualidade.  
Porque [...] as escolas do município estavam aí tudo...Nem banco não tinha. Não 
tinha merenda, não tinha... Minha irmã, eu não sei, os municípios hoje estão 
encarando pra educação, porque de primeiro não encarava não, era uma coisa, assim, 
a toa (Dona Luzia, depoimento37). 

O lugarejo dispunha de duas escolas, que funcionavam apenas até a quarta-série 

(denominado de primário, hoje, fundamental I). Uma era municipal, que nos anos inicias, 

funcionava com auxílio de poucas professoras, nas casas dos pais dos alunos, pois não existia 

ainda um prédio no qual a escola pudesse funcionar.  

Foi então que, Dona Diquinha, tendo concluído o primeiro grau completo, habilitada 

para ser professora, moradora de Turiaçú e recém-casada, se mudou com o marido para Santa 

Teresa em 1972, com o objetivo de trabalhar na comunidade e posteriormente, na escola, que 

seria construída em 1973, recebendo o nome do prefeito vigente, Antônio José Ribeiro.   

Morava em Turiaçú. É minha cidade natal. [...] Falaram que aqui tava uma carência 
de professores. Aqui nesse povoado, né... Aí foi a época que eu tinha concluído meu 
primeiro grau, tava concluindo de professora regente, né?[...] inclusive foi uma carta 
daqui do Pastor, do representante daqui e mais dois pais de família pedindo pra eu 
vim trabalhar aqui. Eu tinha apenas dezenove anos e tava com dois meses de casada. 
E aí eu, devido a essa carência, eu achei melhor eu vim ajudar esse povo aqui. Esses 
alunos, né? Assim deixei minha parentela e vim pra cá, pra Presidente Médici. Pra 
Santa Teresa, antiga Santa Teresa do Paruá, que eu nem conhecia, não cheguei nem 
a conhecer, meu marido que veio olhar, chegou lá me contando e quando eu vim foi 
de uma vez logo. E aqui fiquei e to morando há mais de quarenta anos.  
Era um lugar [...] muito atrasado, tinha muita mata, tinha muita caça e muita, muita 
lama... Assim, só que o povo era um povo muito hospitaleiro.  Um povo muito legal.  
A dificuldade maior que eu encontrei foi que quando eu cheguei não tinha casa e 
fiquei morando primeiramente em umas casas de pais de aluno e... E outra, não tinha 
colégio ainda. A gente lecionava nas casas dos pais dos alunos. 
Inclusive numa casa de uma mãe de aluno, Francisca Ramos. Lá que eu ensinava as 
crianças e não tinha carteira, não tinha nada pras crianças sentar. Eles sentava era 
assim, no chão, no pé da parede, né? Com os livrinhos sobre as perna e... Era uma 
coisa muito difícil. Só tinha mesmo um quadrozinho pra gente escrever, pra passar 
alguma coisa, mas... Material escolar não tinha, não tinha merenda escolar, não tinha 
nada dessas coisas. 
Era muito difícil, encontrei muita dificuldade. Mas eu também tinha todo o prazer de 
trabalhar, eu ia fazendo tudo que eu podia de mim mesma pra aquelas crianças que 
precisava da minha ajuda. 
[...] O Prefeito de Turiaçú, inclusive a família, a parte política, nós ajudamos ele e 
até ele me disse que quando eu me formasse, ele ia me dar esse emprego. Aí ele me 
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deu, aí logo depois ele mandou construir a escola Antonio José Ribeiro, a Escola 
Municipal [...] mandou botar carteira, mandou material, começou a mandar um 
pouco de material escolar, um pouco de merenda escolar, tudo ele começou mandar 
pra ajudar. Aí foi melhorando mais...  
O Prefeito era Antonio José Ribeiro. Mandaram colocar o nome dele o nome na 
escola. 
Funcionavam na época só três sala. E tinha uma secretaria, onde eu guardava o 
material pra fazer o preparo das aulas.  
Trabalhava... Angelita, e Maria Domingas Campos Pereira e eu. Tinha a irmã 
Francisca Santana Nunes, que trabalhava com alfabetização e Dona Maria Correia. 
[...] Não era, assim, constantemente, mas eles mandavam de vez em quando pessoas 
pra vir olhar como é que tava o andamento da escola... [...] Os alunos maiores 
estudavam e ajudavam os pais na roça. As meninas ajudavam as mães em casa 
também, no trabalho doméstico.  
Era de lá mesmo que vinha tudo, [...] foi muito difícil, porque era longe, não tinha 
estrada, [...] transporte, essas coisa assim. Era tudo difícil pras coisas chegar aqui pra 
nós. Atrasava a chegada dos materiais, sabe? Escolar. (Dona Diquinha, 
depoimento38) 

A outra escola, que também funcionava só até a quarta-série, era de responsabilidade da 

Companhia de Colonização do Nordeste – COLONE, que não chegou a construir um prédio. 

Os professores eram pagos, porém os pais tinham que providenciar o local no qual a escola 

pudesse funcionar e o mobiliário (um banquinho de madeira que os filhos levavam de casa).   

De acordo com Dona Graça, a primeira professora contratada para trabalhar na escola 

da Companhia, alguns pais se reuniram e compraram uma casa modesta, onde começou a 

funcionar três salas de aula. A COLONE dispunha ainda de assistência aos professores (como 

orientações pedagógicas) e fornecia alguns materiais didáticos, uniformes e merenda. Os 

técnicos faziam visitas frequentes à escola, geralmente apareciam três vezes ao mês para fazer 

acompanhamento, verificação do rendimento escolar, entrega de boletins e conversar com os 

pais.  

Um aspecto que chamou a atenção no relato de Dona Graça foi o fato dos planos de aula 

já virem prontos. Essa característica revela a pouca flexibilidade na proposta de ensino e a 

reduzida autonomia dos professores para adequações e intervenções necessárias à realidade 

dos alunos. O funcionamento se diferenciava da escola municipal. A escola da COLONE 

tinha como público-alvo os filhos dos lavradores, portanto, as atividades escolares seguiam o 

calendário do trabalho agrícola.  

Quando nós chegou aqui, em 74... Em 73 tinha passado a estrada. Só tinha a Escola 
Antonio José Ribeiro, não tinha o Santa Teresa. [...] Inclusive eu trabalhei só um ano 
na Antonio José Ribeiro. Isso em 76. 
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Em 77, aí foi o primeiro ano que eu trabalhei na COLONE. Trabalhei em 77, 
trabalhei em 78, trabalhei em 79 e trabalhei até agosto de 80.  
Minha irmã, a opção é como se diz, não tinha mesmo outra. A opção era essa 
mesma, né? Quando eu fui trabalhar na escola da COLONE eu só tinha a quarta 
série. Aí trouxeram tipo um questionário prova, aí foi bem umas dez ou foi doze 
pessoas que fizeram esse questionário. E aí só quem passou foi eu e a Dona 
Francisca. As outras não passaram. Aí a gente foi pra São Luís, fez um treinamento 
de um mês. E quando a gente voltou, isso no mês de maio, parece que foi no mês de 
maio, porque a escola era rural, então tinha que acompanhar a época que os pais dos 
alunos tinha que colher arroz, então os alunos tinham que está no interior, no cento, 
né? Então nessa época a gente tinha que ta em casa, quando a escola do município 
começava a trabalhar, a gente tava de férias e quando a gente estava de férias elas 
estavam trabalhando. 
Olha, a escola era totalmente, era vinculada à rural. Vinha todo o material rural, por 
isso que a gente dizia que era escola rural, porque era pros filhos dos colonos, né? 
Então todo aquele material vinha de lá. Até o plano ele já vinha feito de lá. Você 
apenas ia usar aquele plano que eles bordavam de lá.  
Era a escola da colone, a Escola Rural da Colone. De educar mesmo os filhos dos 
colonos. Eles davam os professores, mas a gente dava a escola, a escola era 
comprada pela comunidade.  
Se eles vinha visitar? Vinha, vinha visitar toda semana. Toda semana eles vinha 
visitar.  
Eles vinham três vezes no mês. Às vezes eles vinham deixar material, vinha deixar 
merenda, porque tinha merenda. E quando era no final, na última semana, eles trazia 
um plano que era pra orientar a gente, todas as vez que eles deixavam um plano, eles 
orientavam a gente como era que fazia.  
A relação era boa, porque ali, quando eles vinham no final do mês, eles tinham tipo 
um questionário pra saber realmente como era a relação, se os pais tavam gostando... 
De três em três mês, quando era pra entregar o boletim, aí vinha um representante, aí 
conversava com os pais, passava alguma orientação pros professor. (Dona Graça 
Góis, depoimento39) 

As duas escolas ficavam distantes das cidades sedes – a da COLONE com sede em Zé 

Doca e a municipal na cidade de Turiaçú.  

Numa das primeiras visitas que os Irmãos Lassalistas fizeram ao povoado, os mesmos 

descreveram que a situação da escola municipal era desanimadora. “Com frequência 

abandonada, com poucos alunos e quase sempre sem professores” (THIEL e WOLLMANN, 

p. 92, 2000). 

Uma questão levantada e que busco esclarecer está relacionada às causas que levaram a 

referida comunidade, de maioria analfabeta, em tempos tão difíceis, se entusiasmar tanto pela 

educação formal, ao ponto de construírem comunitariamente o Colégio Santa Teresa. 

Qual a explicação para o interesse dos moradores em construir um colégio como o Santa 

Teresa, em uma época que viviam da atividade agrícola familiar e normalmente dependiam da 

ajuda de seus filhos na lida da roça?  
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Tal situação leva a inferir que frequentar a escola poderia representar um problema e 

não uma solução, uma vez que, os pais teriam que abdicar da ajuda dos filhos, que passariam 

a dedicar uma parte do tempo ou todo ele, nas atividades escolares. E como é possível 

observar no relato da professora Eliane Rêgo, esta situação em momento algum, representou 

um obstáculo para que os pais manifestassem a vontade e o interesse em construir uma escola 

de qualidade para seus filhos.  

Então, quando a gente veio aí, com esse propósito do Paulo Freire, de grande 
conscientização, juntando as pessoas pra conversar, se reunir, aí, um pulou de lá né, 
vamo fazer, não me lembro quem foi: Dona Eliane uma palavrinha, pois não, nós 
queremos uma escola onde nossos filhos possam ser doutor. Mudou meu plano 
todinho. Pensava em algo informal. Uma escola de conscientização, um galpão de 
conscientização, assim, debaixo da mangueira, era assim bem nessa linha, né. Pra 
chegar a doutor tem que dar um papel pra esse povo e no final de determinado nível 
tem que ter um papel pra eles também darem continuidade. Mas mudou toda a 
história, olha o que a fala de uma pessoa faz, como é que vamo fazer, adulto desses 
daí que estão repetindo a quarta série, até chegar lá, eu digo então, é a escola formal 
mesmo. (Eliane Rêgo, depoimento40). 

Outro aspecto que chamou a atenção é que a condição de analfabetos ou analfabetos 

funcionais, naquela ocasião, não se tornou impedimento para que os pais se interessassem 

pela educação formal, querendo inclusive, uma escola na qual os filhos pudessem ser 

“doutores”, conforme descrito acima pela professora.  

O estudo desenvolvido por Demartini (1998) a respeito das populações rurais paulistas, 

durante a primeira república, desmitifica essa visão equivocada que consiste em atribuir a 

essas camadas certo desinteresse pela educação formal. A autora considera que essa versão, 

tida como oficial fora usada tanto pela elite a quem interessava ver as classes menos 

favorecidas despreparadas, sem condições de competir igualmente com ela, quanto pelos 

órgãos públicos para se eximir de suas responsabilidades em oferecer a elas o acesso à escola.   

Contrariamente aos que supúnhamos, uma valorização constante do aprendizado da 
leitura e da escrita foi constatada entre os habitantes de sítios e fazendas em períodos 
anteriores à industrialização; além da valorização, havia procura efetiva de ensino. 
Isto é, não se tratava apenas de mera valorização, esta se concretizava em 
comportamentos efetivos, numa procura educacional que, muitas vezes, 
providenciava suas próprias soluções para uma oferta educacional sempre 
deficitária. (DEMARTINI, 1998, p. 60). 

A autora destaca várias situações nas quais essas populações buscavam contornar a não 

oferta e dificuldade de acesso à educação formal, como a criação de escolas ou salas de aulas 

particulares. “A existência de uma grande clientela potencial fora das escolas oficiais 
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estimulava a criação de classes particulares” e “[...] constatou-se também a existência de 

ensino particular que tentava sanar as dificuldades do ensino público” (DEMARTINI, 1998, 

p. 64). A comprovação dessas experiências levou a conclusão de que:  

Dizer que a obrigatoriedade de frequência escolar, constante nas leis do império e da 
primeira República, significava a ausência de interesse pela escola naquela época, 
parece que é aceitar a ideologia das camadas dominantes de então; a estas, não 
interessava de modo geral a educação do povo, e nem mesmo dispunha o governo de 
recursos (afirmava-se) para montar escolas para todos: a obrigatoriedade, neste caso, 
era negada pelo próprio governo, que não colocava as escolas à disposição dos 
“roceiros” e “sitiantes”. E neste caso, não se trataria de uma racionalização afirmar 
que a população não de interessava pelo estudo? Neste mesmo sentido, não seriam 
as escolas criadas apenas quando realmente interessava ao governo, 
independentemente dos interesses da população? (DEMARTINI, 1998, p. 65). 

Também foi possível encontrar nos escritos de Vieira Pinto (2003) um caminho de 

reflexão e possibilidade de algumas respostas para essa questão. Ao falar sobre a educação de 

adultos, o autor esclarece que “o fato das pessoas estarem na situação de analfabetos ou de 

semianalfabetos não representa um obstáculo à consciência de seu papel (seu dever) social” 

(p. 80). Essa premissa apresenta elementos que ilustram o pensamento da comunidade que ora 

estudo, ajudando a explicar sua iniciativa para construir o Colégio Santa Teresa e do interesse 

pela educação formal.  

Logo, parece ingênuo pensar que uma comunidade de maioria analfabeta ignorasse ou 

desconhecesse o valor da educação formal, pois de acordo com Vieira Pinto (2003) “na 

medida em que a sociedade se vai desenvolvendo, a necessidade da educação de adultos se 

torna mais imperiosa”. É porque “em verdade eles já estão atuando como educados, apenas 

não em forma alfabetizada, escolarizada” (p. 81). 

Ainda segundo o autor, deve-se considerar que “O educando adulto é antes de tudo um 

membro atuante da sociedade”. Não apenas por ser um trabalhador, e sim pelo conjunto de 

ações que exerce sobre um círculo de existência. (p. 83). Ainda alerta que “a educação dos 

adultos é, assim, uma condição necessária para o avanço do processo educacional nas 

gerações infantis e juvenis” e “não se pode fazer uma correta escolarização da infância em um 

meio no qual os adultos, os chefes de família não compreendem sua importância”. ( p. 82). 

Ao encontro do exposto ele aconselha que “ao ensinar as primeiras letras ao adulto, a 

sociedade estará abrindo as portas para suas exigências educacionais futuras. De fato é 



128 

 
 

importante compreender que todo esforço social de alfabetização dá em resultado a criação de 

um exército de reivindicantes de maior educação” (VIEIRA PINTO, 2003, p. 105).  

O Pe. Dinis, ao organizar espaços de reflexão e conscientização, preparando e 

despertando na comunidade a vontade de participar, tomar decisões, pensar e agir 

coletivamente, consequentemente a motivou a reivindicar por uma educação de melhor 

qualidade, conforme descrito pelo Senhor Lourival Ramos. 

Foi o padre Dinis, todo o nosso negócio aqui né, a ideia de toda finalidade de nóis 
continuar fazendo foi do padre Dinis.  É ele apontava que aqui não tinha de jeito 
nenhum quem fizesse, mas se a gente se reunisse e fizesse o colégio, a gente ia pagar 
uma porcentagem porque ele não podia fazer pra ficar de graça, mas ele dava conta 
de professor de qualidade pra ensinar as pessoas. Aí ele foi logo quando a gente 
iniciou, ele foi à São Luís, aí quando ele veio trouxe a ideia de que já tinha arrumado 
a dona Eliane e o seu Aécio que se nóis fizesse o colégio eles iam passar três ano 
aqui com nois. 
Ah nessa época nós aqui, os homem a maioria era que nem eu, não sabia ler nem 
escrever nem nada né. E aí nóis tava todo mundo já né com família e filho e colégio 
nenhum tinha, porque aqui quem brigava querendo ensinar, que sempre foi pessoa 
que eu respeitei muito e dei assim muito direitos de como é que fala, que era lutador 
por isso aqui era Maria Correia. (Lourival Ramos, depoimento41). 

A professora Mariazinha destaca a dedicação do Pe. Dinis, motivando, mobilizando e 

conscientizando a comunidade sobre a importância de uma escola de qualidade para seus 

filhos e o desenvolvimento do lugar. 

Fazia muita reunião com o pessoal, motivando o povo que era pra construir, que era 
pra ser uma escola para o povo, para os seus filhos, para os seus netos, seus bisnetos. 
E o pessoal muito empolgado, inclusive o meu pai, trabalhou muito na escola Santa 
Teresa.  
O Padre Dinis sabia fazer o pessoal se mexer. Ele colocou na cabeça do povo que a 
gente tem que ter uma escola boa, de qualidade, pra botar os seus filhos. E assim o 
pessoal, todo mundo motivado, todo mundo interessado e todo mundo trabalhava, 
era homem, véio e menino. (Professora Mariazinha, depoimento42). 

Em seu depoimento, o professor Coimbra se refere ao Colégio Santa Teresa como sendo 

o alicerce da construção da vida escolar e um marco importante no desenvolvimento do lugar. 

Olha, o Colégio Santa Teresa pra mim e pra muitos outros que moram aqui, muitos 
de nós que hoje temos curso superior, outros tem mestrado, doutorado, ele foi o 
alicerce que se começou a fazer uma construção da vida escolar de todo mundo. 
Iniciamos o primeiro grau, o fundamental, lá na escola depois demos continuação 
onde deu para fazer, mas que o colégio Santa Teresa ele é um marco 

                                                           
41 Lourival Ramos, (Louro Sérgio), Presidente Médici, 27 de janeiro de 2016. 
42 Professora Maria do Carmo da Silva Lima (conhecida como professora Mariazinha) em Presidente Médici no 
dia 27 de janeiro de 2016. 
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importantíssimo na vida de 90% das pessoas que hoje são formadas e tem uma boa 
escolaridade aqui na comunidade. (Professor Coimbra, depoimento 43). 

A construção dessa escola comunitária, contou com o apoio incondicional de um recém-

casal de professores Eliane Rêgo e Aécio Rego que no final da década dos anos de 1970, 

chegou à então Vila Presidente Médici, trazendo consigo o desejo de alfabetizar o que 

despertou nas famílias, o anseio em verem seus filhos tornarem-se doutores. Aliás essa é uma 

das frases que segundo a Dona Eliane marcou o momento decisivo para iniciarem a 

construção do Colégio Santa Teresa, dita em uma das muitas reuniões que faziam, ao anunciar 

o retorno para São Luís. Eram ambos engajados com trabalhos sociais e participantes do 

grupo de jovens organizados pela Igreja Católica.  

Foi num desses encontros, que o Pe. Dinis, propôs ao casal de noivos para que 

passassem um tempo em Santa Teresa e colaborar com a comunidade, principalmente na 

educação. A princípio Eliane não recebeu o convite com muito entusiasmo, pois estava 

prestes a se formar (concluir o curso superior de licenciatura em Letras pela Universidade 

Federal do Maranhão – UFMA), tinha planos de continuar estudando e estava trabalhando em 

uma escola da rede privada em São Luís bem estruturada. Com a mudança para Santa Teresa, 

esses projetos, teriam de ser adiados. Mas, a empolgação do professor Aécio acabou a 

contagiando. Ela o descreve como um intelectual e artista talentoso. Ressalta que ele tinha 

“uma veia artística muito forte, [...] era poeta, desenhista” e escrevia peças de teatro. 

Eu sou do interior de Coroatá mas eu já tava morando em São Luis por um tempo, 
eu vim com 17 anos. [...] Ele é de Guimarães mas também veio muito pequeno pra 
São Luís, ele veio mais cedo que eu, ele veio criança, eu já vim adolescente. 
[...] O Aécio vinha pra cá, ele veio antes de mim com o Juarez, o Renato, Dionizio, 
um grupo de jovens da Igreja Católica que já vinha pra cá fazer encontro com os 
jovens, pra incentivar os jovens, tanto que o nome lá em cima é congresso porque 
foi o primeiro congresso de jovens que houve ali em cima. [...] Então eles vinham, aí 
que o Dinis conversou com o Aécio marcou de conversar. Eu não me empolguei 
nem um pouco né, eu tava trabalhando, eu era professora no colégio Santa Teresa, 
começando no trabalho com pretensão de continuar a estudar, que aí eu interrompi 
meu processo de formação, aí eu passei cinco anos sem. Tudo isso eu pensei mas 
depois eu vi que aqui era um desafio, aceitei como um desafio, o Aécio queria 
demais vir. O Aécio é uma pessoa que foi resgatada do mundo das drogas, ele era 
um usuário de droga, foi resgatado por deus, então na mente dele, no coração dele 
ele queria retribuir. Ele tinha uma gratidão muito grande a deus e ele queria 
demonstrar na prática essa gratidão então se eu aceitei ser a companheira dele, eu 
aceitei também dar esse voto de gratidão junto a ele. 
Tinha mais cultura do que eu, eu tinha o meu diploma e pra ele faltava o diploma, 
então ele não tinha coisa formal e nem o diploma. Hoje as pessoas falam umas 
coisas que eu ouço em congresso. Quando eu conheci o Aécio ele lia, ele viajou 

                                                           
43 Professor Antônio Ferreira Coimbra (conhecido como Professor Coimbra) em Presidente Médici em 28 de 
janeiro de 2016. 
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muito com o grupo, de usuário de drogas mas era tudo intelectual do grupo, o único 
não formado era ele. Tinha médico, professor da universidade. 
No grupo de jovens da igreja, era assim treinamento e liderança e nós nos 
conhecemos na Igreja São João. Eu já tinha uma experiência de escolinha de menino 
de rua, a primeira escola de menino de rua de São Luís aberta a pedido dos meninos. 
Nós nem pensamos vamos fazer uma escola, a gente começou nesse grupo de jovens 
pensamos em fazer esse trabalho e Aécio se prontificou a fazer o trabalho com os 
usuários de droga na rua, ele foi preso junto com o Zé Maria a polícia federal e o 
movimento de igreja foi pra porta da cadeia, da polícia federal falar pra eles abrirem 
tudo, nós nos envolvemos. 
À frente não, mas nós fazíamos um trabalho com o Padre Marques Passerini, que era 
de conscientização, tanto que nós lançamos o jornal 25 de Março e foi uma polêmica 
porque é o dia de comemoração do partido comunista mas mera coincidência, 
porque a gente: vamos fazer um jornal, e uma amiga do nosso grupo burguesinha, 
que tava perdida da vida entrou no nosso grupo de jovens. Os meninos chamavam 
ela de princesa, eu era a Lilica, tinha a perereca e essa era a princesa, e eu disse: é o 
dia do aniversário, aí ela disse que era o dia do aniversário de Carmem, pronto 
vamos colocar dia 25 de Março dia do aniversário de Carmem. Nenhum momento 
nesse tempo a gente tava fazendo alusão ao partido Comunista, nesse tempo nem 
poderia né. Aí sentimos que foi ficando sendo vigiados porque o culto era público 
né. Mas a gente só tinha essa experiência da escolinha e tinha um grupo de teatro, 
Aécio era artista, né, tinha uma veia artística muito forte né, era poeta, desenhista. O 
Aécio encenou e depois criou o primeiro natal de esquina de Nereu de Castro, que 
mostra essa realidade, é o natal piegas. E depois no ano seguinte, ele criou, escreveu 
a própria peça totalmente revolucionária e apresentamos em todas as igrejas de São 
Luís. (Professora Eliane Rêgo, depoimento44). 

A professora Eliane Rêgo conta que após o compromisso firmado com os moradores, 

firmes no propósito de levar o projeto adiante, cuidou de se informar sobre os meios legais 

para construir uma escola que correspondesse às expectativas da comunidade. Ou seja, formar 

os filhos em doutores precisaria ir além da ideia inicial do casal, que era levar para a 

comunidade a alfabetização e conscientização, em um barracão ou debaixo das mangueiras. 

Era preciso seguir determinados protocolos, agir dentro dos trâmites legais, expedir um 

documento que comprovasse a formação e aprovação nos níveis e etapas do sistema de ensino 

formal instituído pelos órgãos vigentes.  

A gente veio pra passar dois anos na verdade né, nosso compromisso era a gente 
passar dois anos organizar, deslanchar o processo e vir embora. Mero engano, dois 
anos não deu pra nada, no primeiro ano ainda foi um diagnóstico, esse esforço, no 
segundo ano é que nós começamos a trabalhar na escola já na área que foi sendo 
construída. E eu disse não dá Aécio, o povo também... e nós não tivemos coragem 
de ir embora, depois nós já estávamos muito envolvidos com o povo, com a 
comunidade, com os trabalhos, não dava porque era com a escola, com o clube de 
mães, era com a igreja, não dá pra deixar, nós vamos dobrar esse período pra quatro 
anos.  

Aí eu voltei pra São Luís, fui me informar como é que fazia, fui aprender todo esse 
procedimento que eu não sabia, enquanto isso eu tava revisando tudo, fazendo 
diagnóstico do que eles sabiam, do que estudavam, aprendendo aqui como era a 
dinâmica. Aí cheguei no Conselho Estadual de Educação, você tem que ter um 

                                                           
44 Entrevista de Eliana Rego. Presidente Médici, 03 de janeiro de 2015. 



131 

 
 

prédio de alvenaria, sala de tantos metros, é tantos litros de água por aluno não sei o 
quê, não sei o quê mais, senhora lá não tem uma casa de alvenaria, não tinha uma 
casa de alvenaria aqui, como era que ia se fazer uma escola de alvenaria, mais tem 
que ser desse jeito. Voltei, reúne o povo de novo, eu falava: gente tem que ter um 
prédio de alvenaria, sala de tantos metros, um tanto de água por pessoa, era uma 
exigência legal, formal como vocês querem pra ter o papel, pra filho ser doutor, tem 
que ser. Mas nós faz Dona Eliane - faz mesmo? Faz, então vamo lá formar a 
Associação de Moradores, Sebastião Falafina, foi eleito o primeiro presidente da 
Associação de Moradores, vamo correr atrás disso, de recurso, aí fomos lá na 
COLONE, e o Manuel Emílio disse, eu dou o que você não tem, tijolo ferro e 
cimento. Areia não vou dar quem quiser vai atrás de areia, pedra não vou dar e a 
madeira, vocês vão trazer vão mandar trabalhar a madeira, que tinha que vir de lá. 
[...] aí volta a reunir, gente tem ferro, tijolo e cimento agora precisamos de madeira, 
aí foi indo, fulano dizia que tinha um tanto no lote e aí veio dali, dali, dali e vinha as 
toras de madeira e aí eles serravam la e já davam ela toda trabalhada. Aí disseram, 
não, a areia nos pega o mondrongo aí vamo atrás, vamos atrás de areia, e aí a areia 
foi toda arrancada pelas mãos das pessoas e a pedra também aí veio a história do 
moço que é cego, o seu Albertino, e de outros, de outros e a mulherada era nas 
pedras. Os homens arrancavam e as mulheres carregavam. 
Aí pronto a comunidade foi trabalhar, aí foram atrás de um mestre de obras que 
soubesse fazer uma escola com aquela estrutura. Aí acharam o Renato esse mestre 
de obras e todo o resto veio. Sábado era o dia todo e à noite os caboclos ainda iam 
trabalhar, ali foi aterrado, socado. (Professora Eliane Rêgo, depoimento45). 

4.1 DA LIDA NA ROÇA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA. 

O trabalho, com a construção da escola, envolveu homens, mulheres, adultos, jovens e 

crianças. Os adultos conciliavam o trabalho na roça, que começava logo nas primeiras horas 

da manhã e só findava com o por do sol. Os pais se revesavam, trabalhando horas a fio 

durante a madrugada. Os filhos e as mulheres atuavam durante o dia. No entanto, preciso falar 

também sobre a falta de unanimidade, pois algumas pessoas não aderiram à causa. 

Pra essas coisas assim tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Tem gente que 
criticava. Dizia que era só uma besteira. Porque meu pai trabalhava e o pessoal dizia 
assim “Agora, Mané Silva, como é que tu vai dar o que comer pra tua família, se tu 
vai trabalhar o tempo todo no Colégio Santa Teresa?”, ele falava, eu trabalho o dia 
no meu serviço e de noite eu vou pra lá. E assim ele trabalhava. Durante o dia ele ia 
pra roça, né? Ali perto. E de noite ele fazia aqueles aterro, ia quebrar pedra, era tudo 
uma festa, uma diversão pro povo (Professora Mariazinha, depoimento46). 

A mesma situação é descrita pelo senhor Lourival Ramos. 

[...] nóis ia trabalhar morto de fome, trabalhava o dia todinho com fome porque não 
tinha o que comer, quando nóis chegava de noite aí as veiz tinha um feijão velho na 
água e sal, nóis nem olhava, tinha que ir direto pro Colégio Santa Teresa pra fazer o 
Colégio Santa Teresa (Lourival Ramos, depoimento47). 

                                                           
45 Entrevista de Eliana Rego. Presidente Médici, 03 de janeiro de 2015. 
46 Entrevista de Maria do Carmo da Silva Lima (conhecida como professora Mariazinha) em Presidente Médici 
no dia 27 de janeiro de 2016. 
47 Entrevista de Lourival Ramos, (Louro Sérgio), Presidente Médici, 27 de janeiro de 2016. 
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Na mesma direção, Dona Luzia ressalta sobre o envolvimento e empenho dos 

moradores na construção do colégio. 

Aí a comunidade viu, o Padre disse “Se vocês quiserem e tiver coragem de sair 
pedindo, nós vamos fazer essa escola” e foi assim que a gente começou, foi pedindo, 
trabalhando... Teve o Seu Mané Silva que foi constatado cem diárias que ele deu 
naquela escola. Seu Marcelino Gomes parece que deu trinta ou foi quarenta... Eu sei 
que teve. O Bebé só trabalhava mais de noite, mas esses homens assim... Teve gente 
que se dedicou a vida toda ali. E o Padre pedindo, por onde ele andava, [...] E aí os 
jovens mostraram o trabalho e a força que os jovens tinham. Aqui tinha um grupo de 
jovens que tinha... Esse grupo deu um exemplo e aquela Maria do Carmo era uma 
delas. Eram muitos aí... (Dona Luzia, depoimento48). 

A seguir, fotografias que ilustram situações dos moradores ajudando na construção do 

Colégio Santa Teresa. 

Figura 10 - Foto de mulheres ajudando a carregar pedras para a construção 

 
Fonte: Acervo do Colégio Santa Teresa, 1978

                                                           
48

 Entrevista de Dona Luzia (antiga moradora do lugar), Presidente Médici, 28 de janeiro de 2016. 
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Figura 11 - Foto de morador49 deficiente visual ajudando na construção da escola 

 
Fonte: Acervo de Rivânio Almeida, 1978 

Figura 12 - Foto homens carregando madeira para fazer o andaime 

 
Fonte: Acervo de Rivânio Almeida, 1978 

                                                           
49

 Foto do senhor Albertino, deficiente visual. Na ilustração ele aparece carregando pedras para a construção do 
colégio Santa Teresa sendo guiado pelo filho Nabir. 



134 

 
 

Figura 13 - Foto de menino50 ajudando na construção 

 
Fonte: Acervo de Rivânio Almeida, 1978 

Figura 14 – Foto da escola em fase de construção 

 
Fonte: Acervo de Rivânio Almeida, 1978 

                                                           
50

 Carlos, ajudando na construção do colégio, no qual foi aluno e posteriormente professor. 
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Figura 15 – Foto do professor Aécio participando da construção 

 
Fonte: Acervo de Rivânio Almeida, 1978 

Figuras 16 – Fotos dos homens trabalhando na construção da escola. 

 
Fonte: Acervo de Rivânio Almeida, 1978 
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Figuras 17 – Fotos dos homens trabalhando na construção da escola. 

 
Fonte: Acervo do Colégio Santa Teresa, 1978 

Figura 18 – Foto crianças peneirando areia para a construção da escola. 

 
Fonte: Acervo do Colégio Santa Teresa, 1978 

A construção foi iniciada em 1978 e concluída em 1979. No mesmo ano, em 02 de abril, 

iniciariam as atividades escolares. A COLONE forneceu uma ajuda financeira convertida em 

alguns materiais para a construção, estabelecendo um acordo entre as partes, de que depois de 

concluído, o Colégio Santa Teresa receberia seus funcionários e alunos.  O colégio começou a 

funcionar, com quatro salas, sendo que em 1979, a prioridade foi atender os jovens que há 

anos estavam repetindo a quarta série, em virtude disto, providenciou-se logo a quinta série e 

nos anos seguintes foi sendo implantado o primeiro grau completo, incluindo a pré-escola. 

Durante os primeiros anos, algumas professoras, que trabalhavam pela COLONE, foram 
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transferidas para o Colégio Santa Teresa e continuavam vinculadas ao órgão, responsável em 

pagá-las. No entanto, esse vínculo entre as duas instituições, durou pouco tempo.   

O casal de professores, Eliane Rêgo e Aécio Rêgo, no período em que permaneceram no 

colégio, trabalharam voluntariamente, recebendo algumas doações da comunidade, 

principalmente alimentos, para se sustentarem. Ela relatou que, assim que chegou a Santa 

Teresa recebeu convite para trabalhar pela COLONE, pois tinha curso superior e era algo raro 

de se ver na região nos de 1970. Houve uma proposta de um salário razoável, mas foi 

recusado, pois tanto ela, quanto o marido, queriam manter a independência. 

[...] eu não aceitei trabalhar pela COLONE, ganhando bastante dinheiro, uma pessoa 
de curso superior... eles pagavam muito bem, [...] pra região né, tô falando pra 
região. Então fui lá com o padre Dinis e me deram os documentos, quando cheguei 
aqui e pra manter a nossa independência eu preferi ficar sem salário, 5 anos sem 
salário. (Professora Eliane Rêgo, depoimento51). 

Outros serviços como limpeza e merenda, eram realizados pela própria comunidade 

através do trabalho voluntário que envolvia alunos e pais. “Bom, eu trabalhava lá só como 

ajudante de trabalho comunitário. Eu era, eu e Antonio Leonardo, nós dois fiquemos sendo os 

organizador do trabalho voluntário. Todo sábado a gente tava lá, direto, né?” (Dona Luzia). 

Os pais pagavam uma taxa simbólica, irrisória, dentro de suas possibilidades. 

O Colégio recebeu o nome de Santa Teresa, em homenagem ao primeiro nome do 

povoado. A comunidade assumiu o compromisso de cuidar do colégio e ambos estavam 

ligados numa teia de reciprocidade, na qual, um precisava do outro para continuar crescendo e 

se desenvolvendo.  

Apesar da estreita relação com a Igreja Católica, tendo inclusive o Pe. Dinis frente do 

projeto que a idealizou, a escola não tinha tom confessional. Ficou definida como uma 

instituição comunitária, tendo a Associação de Moradores como sua representante. 

Tanto o casal quanto os Irmãos Lassalistas tinham uma forte ligação com os 

movimentos sociais e sindicais, e um enganjamento com os movimentos veículados à Igreja 

Católica, como as Comunidades Eclesiais de Base - CEBs. É claro que os valores cristãos, 

cultivados pelos Irmãos Lassalistas e impressos nos princípios da Pedagogia Lassalista  
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 Entrevista de Eliana Rego. Presidente Médici, 03 de janeiro de 2015 
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estavam presentes na escola. Mas, em ambos os casos, houve sempre o cuidado em respeitar a 

diversidade religiosa e a preocupação em manter a equidade.  

Figura 19 – Foto do  colégio pronto 

 
Fonte: da autora, 2014 

4.2 O MÉTODO DE ALFABETIZAÇÃO PAULO FREIRE COMO GUIA PARA OS 
PRIMEIROS PROFESSORES 

Tanto a professora Eliane, quanto seu esposo, o professor Aécio, se tornaram leitores e 

adeptos das ideias de Paulo Freire.  

A professora Eliane contou que o contato dela com as obras freiriana só aconteceu após 

a conclusão do curso de Licenciatura em Letras em 1977, quando passou a ter acesso e 

simpatizar por estas. No período em que esteve na Universidade, de 1974 a 1977, as obras de 

Paulo Freire foram proibidas – o Brasil estava sendo governado por uma junta militar, que 

impôs forte censura aos meios de comunicação e a expressão livre de opiniões, mantendo as 

universidades em vigilância, proibindo a leituras de alguns livros, principalmente se o 

conteúdo estivesse de alguma forma relacionado com as ideias de esquerda.  

A proposta pedagógica de Paulo Freire, era o que eu tinha lido, me empolgado e só 
tinha dois professores, eu e Aécio, eram duas turmas. 
Do próprio trabalho em mutirão, porque o que que a gente veio fazer aqui né, 
educação popular né. A gente já começou a ler Paulo Freire que no curso mesmo a 
gente nem podia falar do Paulo Freire. Eu comecei a faculdade em 74 quando era 
bem ditadura, nem se falava, andar com o livro do Paulo Freire pra quê, nem se 
encontrar. Mas quando eu terminei em 77 naquela abertura a gente leu, se empolgou, 
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então eu achava que a gente ia assim fazer um barracão e conscientizar o povo, 
educar, conscientizar. (Professora Eliane Rêgo, depoimento52). 

Enquanto o Colégio Santa Teresa estava sendo construído, o casal de professores 

lecionava numa sala emprestada pela escola da prefeitura para uma turma que já havia feito a 

quarta série. Aproveitaram para fazer um diagnóstico sobre a situação de aprendizagem dos 

alunos para daí elaborarem o plano de ensino. Ali, eles já começaram a colocar em prática o 

Método de Alfabetização Paulo Freire, adotando palavras da realidade concreta dos alunos, 

geradoras de sentidos e significados.  

Adultas é, e nós fizemos duas turmas uma que o Aécio tava junto com um grupo 
arrumando, aquele outro que disse que também tava mas que ninguém nem se 
lembrava, um monte de gente. Esses eram mesmo analfabetos, analfabeto funcional 
né, de se escrever o nome mas não saber nada, não conseguia ler alguma coisa, 
registrar, nada, era só copiar. E eu peguei a turma que já tinha feito 4ª série naquela 
escola da prefeitura. Então Aécio ficava numa sala de alfabetização onde ele se 
fundamentou no Paulo Freire, fez uma grande cartilha, ele era um grande artista e 
escreveu lá: A de abano, a letra A muito bonita e desenhou o abano, B de... era tudo 
de coisa da região, todo o alfabeto desenhado pra trabalhar e as palavras chave, foi 
um método do Paulo Freire pra alfabetização. Pegando as palavras chaves a partir do 
contexto da realidade e a partir dali foi desenvolvendo. Eu peguei a turma que já 
tinha feito até a 4ª série, aí tava a Francisca, o Zé que já tinha repetido, aí tava a Rita 
do França, tava sei lá, era tanta gente que eu nem me lembro mais. (Professora 
Eliane Rêgo, depoimento). 

Conforme explicitado acima, a cartilha elaborada pelo professor Aécio, teve como base 

um aspecto característico do método de alfabetização Paulo Freire, que é o uso das palavras 

oriundas da realidade dos alunos, denominadas de palavras geradoras. Segundo Paulo Freire 

(2014), “estas palavras são chamadas de geradoras porque, através da combinação de seus 

elementos básicos, propiciam a formação de outras”. (p. 14).  Ele acrescenta que “os temas, 

em verdade, existem nos homens, em suas relações com o mundo, referidos a fatos 

concretos”. (14). 

Na publicação Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire (2014), explica que é da realidade 

concreta do “universo das palavras, no meio cultural do alfabetizando” que “são extraídos os 

vocábulos de mais ricas possibilidades fonêmicas e de maior carga semântica – os que não só 

permitem rápido domínio do universo da palavra escrita como, também, o mais eficaz 

engajamento de quem pronuncia, com a força pragmática que instaura e transforma o mundo. 

(p. 14).  
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Para Brandão (1981, p. 30), são das “inúmeras frases que recontam a vida do lugar e 

que devem recortar todas as suas situações, com todas as categorias de seus sujeitos — saem 

as palavras geradoras de que o método faz o seu miolo”. Na mesma linha, Freire (1994) 

enfatiza que as “representações de situações concretas possibilitavam aos grupos populares 

uma ’leitura‘ da ’leitura’ anterior do mundo, antes da leitura palavra” (FREIRE, 1994, p. 21). 

Preparar os alunos para uma leitura de mundo, sem descuidar da realidade e do contexto 

no qual estão inseridos, é outro princípio presente no método de ensino adotado pelo casal, 

que aparece em destaque na pedagogia freiriana.  

A professora Eliane relatou que desde o início, ela e o professor Aécio procuraram 

seguir uma filosofia educacional ou princípios pedagógicos que visassem conduzir os alunos à 

conquista da emancipação intelectual e pessoal. Para eles, o processo de alfabetização só fazia 

sentido se fosse capaz de desenvolver o pensamento reflexivo. 

Há alguns, ao relatar sobre a sua experiência em Santa Teresa, em um encontro de 

educação popular, a professora Eliane foi convidada a participar de um grupo de estudos, 

organizado por Madalena Freire, a filha de Paulo Freire, o que demonstra que ao longo de sua 

carreira ela continou envolvida com os ideiais e os movimentos de educação popular.  

Eu fui num encontro em Olinda, todos representantes de todo o Brasil pra eles 
contarem as experiências. Eu contei a experiência daqui. No final a coordenadora do 
meu grupo que era doutora em linguística, escolheu mais três pessoas pra formar um 
grupo, aí ela chamou a Maria Inês que era uma amiga dela, chamou o Jairo 
psicólogo que trabalhava com a filha de Paulo Freire e me chamou pra formar esse 
grupo, eu fiquei muito desconfiada. Eu disse bom a Maria Inês é colega dela, elas se 
conhecem, o outro trabalhava com a filha de Paulo Freire, por que essa mulher tá me 
chamando? Aí perguntei mas por quê que você me chamou pra esse grupo? Por 
causa de seu Bebé e seu Gilberto, ela gravou o nome porque eu vi aqueles dois 
homens arrancarem uma pedra na força bruta, mas esses homens tinham uma força e 
eu dei esse exemplo lá [...]. E eu fui chamada pra esse grupo por causa de seu 
Gilberto e seu Bebé. Eu conheci o Brasil todo com esse grupo que chamava 
Construção, produzindo material... a gente não tinha limite na cabeça. Nós 
produzimos material todo esse tempo, e por conta dessa história que sempre 
impressiona as pessoas. (Professora Eliane Rêgo, depoimento53). 
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4.3 “ESTUDE PARA AJUDAR SEU POVO”: O LEMA DO COLÉGIO SANTA TERESA. 

Figura 20 – Foto do interior54 do Colégio Santa Teresa 

 
Fonte: Acervo do Colégio Santa Teresa, 2000  

O conjunto de valores nos quais se ispiraram a professora Eliane e o professor Aécio, 

aparece representado no lema que ele criou: “Estude para ajudar seu povo”. No trecho que 

destaquei do seu depoimento, ela explica como surgiu à ideia de criar um lema para a escola. 

Foi tudo da cabeça, muito criativo. Foi autoria dele. O Aécio meditava muito, ele era 
muito reflexivo. Era o Paulo Freire ação, reflexão e ação. Quando era pra fazer ele já 
tava começando, então nesses momentos de reflexão ele fez. (Professora Eliane 
Rêgo, depoimento55). 

Este lema, que ficava destacado em letras garrafais na entrada do colégio, se tornou uma 

filosofia de vida e uma prática social para os alunos que estudaram no Colégio Santa Teresa. 

A professora Roberta ressalta que o lema possui até hoje um significado muito forte, pois 

mesmo aqueles que passaram a morar em outros lugares, vez ou outra retornam para dar a sua 

contribuição na comunidade.  

Esse lema até hoje é muito forte, quem passou pelo Colégio Santa Teresa não 
esquece jamais que essa era a ideia é estudar, conseguir vencer pelo estudo, hoje a 
gente vê que a realidade é diferente que as pessoas querem tudo menos praticamente 
estudar, querem vencer de todas as formas possíveis menos pelo estudo. Nós 
tínhamos que estudar, mudar a realidade do município, é mudar a realidade das 
nossas famílias pelo estudo se possível, sair conseguir outros empregos, mas sempre 
com um olhar aqui em Presidente Médici. Inclusive teve muitos alunos que saíram 
do Colégio Santa Teresa naquela época e até hoje conseguem assim, dar um retorno, 
sempre que alguém ainda na comunidade precisa muitos estão sempre dispostos a 
ajudar. Então era essa a ideia, estudar, mudar a realidade e não esquecer das origens, 
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estar sempre aqui ajudando o povo, sempre disposto a ajudar (Professora Roberta 
Kellis Ramos, depoimento56) 

A professora Mariazinha assinala que o Colégio Santa Teresa não se restringia apenas a 

ensinar ler e escrever, mas também a cultivar valores importantes, a exemplo do que diz e 

propõe o lema “estude para ajudar o seu povo”. 

Era pra ser uma escola de qualidade. A gente tinha que ensinar aos alunos a vida, 
como ia ser a vida. Ensinar eles que a gente tinha que ser sempre uma pessoa boa, 
uma pessoa amiga... Não era pra ser uma pessoa, assim, só pra si. Tinha até que 
levar o estudo para ajudar o seu povo, né? Tá sempre ajudando o outro. (Professora 
Mariazinha, depoimento57). 

O professor Coimbra ressalta que o lema empolgava e nutria a vontade dos alunos em 

ajudar e participar na construção de uma comunidade melhor. Ele cita como exemplo, sua 

própria experiência. 

Olha, eu até não exagerando, eu acho que das poucas pessoas que estudaram no 
Colégio Santa Teresa eu acho que eu fui uma das pessoas que mais obedeci ao lema 
do Colégio Santa Teresa, "estude para ajudar seu povo”. E depois que eu saí da 
escola eu dei a minha contribuição para que a escola, o povo daquela escola depois 
de mim pudesse dar continuidade aos seus estudos, correndo atrás de parcerias, 
convênios pra pagamento de professores e funcionários daquela escola. Hoje graças 
a Deus eu tenho orgulho de a escola chegar onde chegou com a minha ajuda. 
(Professor Coimbra, depoimento 58). 

Em seu relato, dona Luzia diz se sentir orgulhosa do legado deixado pelo Colégio Santa 

Teresa, o qual inclui uma educação de base libertadora, que educava também para a vida, para 

ajudar seu povo. 

A gente tem orgulho de saber que nossos alunos daquela época são professores bons, 
todo mundo sabe, todo mundo querem pegar... Porque pegaram uma educação de 
base, libertadora, que dava consciência, não era só aprender no livro não, era 
aprender pra vida. Foi uma escola que educou pra vida. Que nem diz a história, pra 
ajudar seu povo que aprendeu junto com... E hoje eu sou orgulhosa de dizer assim 
“sabe a história de Santa Tereza? (Dona Luzia, depoimento59). 

Claro que não se pode generalizar, mas o lema “estude para ajudar seu povo” estimulou 

e inspirou os alunos a colocarem em prática valores preciosos como a solidariedade e a 

cooperação. Mesmo nos dias atuais, nos quais o Colégio Santa Teresa já não se encontra mais 

em funcionamento, é possível visualizar no depoimento de um ex-aluno o quão esse lema 

                                                           
56Entrevista da professora Roberta Kellis Ramos , de Presidente Médici em 08 de fevereiro de 2016 
57 Professora Maria do Carmo da Silva Lima (conhecida como professora Mariazinha) em Presidente Médici no 
dia 27 de janeiro de 2016. 
58 Professor Antônio Ferreira Coimbra (conhecido como Professor Coimbra) em Presidente Médici em 28 de 
janeiro de 2016. 
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permanece vivo não apenas na memória, mas nas ações e atitudes de quem frequentou o 

colégio.  

Aos trancos e barrancos fomos educados com o suor e força de vontade de nossos 
pais e até nossos alunos. Vários foram os mutirões que fizemos pra pintar, lavar, 
plantar, capinar, varrer... E a nossa educação sempre fora de referência na região 
toda. E o “Estude para ajudar seu povo” sempre esteve vivo entre nós. E isso é mais 
que um lema de escola. É um compromisso de vida, consigo mesmo. (ex-aluno, 
depoimento60). 

4.4 SUPERAR AS DIVISÕES: O PRINCÍPIO QUE DEU FORMA A LOGOMARCA DO 

COLÉGIO SANTA TERESA. 

De acordo com a professora Eliane, o empenho da comunidade em construir o Colégio 

Santa Teresa inspirou o professor Aécio a criar também uma logomarca para a escola. 

Existem duas versões a respeito do significado que a logomarca retrata. Segundo alguns 

moradores do lugar, a imagem simboliza um homem carregando uma pedra, fazendo uma 

alusão à importância do trabalho comunitário na construção do colégio, tendo como referência 

à fotografia 21, a seguir. Porém, a professora Eliane, explicou que a logomarca representa 

duas mãos entrelaçadas, o que significa uma pessoa apoiando a outra, apontado para o mesmo 

sentido que aquele pensado por alguns moradores. Superar as divisões, este é o princípio que 

deu forma a logomarca do Colégio Santa Teresa. 

Figura 21 – Foto do Senhor Manoel Silva carregando pedra61 

 
Fonte: Acervo de Rivânio Almeida, 1978 
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 Comentário retirado de uma página da rede social facebook, publicado por um ex-aluno do Colégio Santa 
Teresa em 19 de outubro de 2015. A transcrição gráfica foi feita na íntegra (conforme publicado na rede social). 
As falas de redes sociais serão tratadas como depoimentos. 
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Figura 22 – Foto da logomarca da escola62 

 
Fonte: Acervo da autora, 2014 

4.5 OS DESFILES DE SETE DE SETEMBRO: UM ORGULHO DA COMUNIDADE.  

Os desfiles de sete de setembro eram considerados como um dos eventos mais 

aguardados do Colégio Santa Teresa, e isso tanto pelos alunos como por todos da 

comunidade.  

De acordo com a professora Eliane, quando ela e o professor Aécio chegaram em Santa 

Teresa, os desfiles já faziam parte das datas comemorativas da Escola Municipal Antônio José 

Ribeiro e da Escola da COLONE. Esse evento além de ser uma atividade escolar, era também 

uma festa do povo. Por isso, eles resolveram dar continuidade, tornando-os mais bem 

elaborados a cada ano.  

Ela esclarece que estes tinham caráter festivo, agregando também alguns elementos do 

patriotismo, porém, sem nenhuma veiculação ao militarismo, uma vez que a intenção era 

valorizar algo característico da cultura local, elevando a autoestima da comunidade.  
[...] o desfile não foi criado por nós, nós incrementamos o desfile, o desfile era aqui 
uma das festas do povo, se é pra chegar no lugar você não pode acabar, você tem 
que mudar, respeitar, então vamos fazer o desfile. Claro que veio gente que diz que 
o desfile era muito melhor, muito mais bonito, incrementado, que isso aí tá na 
memória dos meninos que eles não vão esquecer nunca, quem saiu naquela banda, 
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 Foto da logomarca da escola, criada pelo professor Aécio Rêgo, em 1979. 
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quem vestiu aquela roupa bonita, a autoestima, a gente tinha orgulho[...]. Isso 
mobilizava, isso trabalhava a autoestima dos meninos e das famílias, mobilizava a 
comunidade. Era uma festa da comunidade que nós fizemos e aí incrementamos. 
Nós não estávamos ali legitimando o desfile, aquela coisa militar, a proposta era a 
gente ir descaracterizando aquilo aos poucos. (Professora Eliane). 

Dona Luzia, que na época tinha filhos estudando no Colégio Santa Teresa, relata que 

mesmo apesar das dificuldades financeiras, os pais sempre davam um jeito de comprar ou 

confeccionar as roupas para eles desfilarem. E considera que foi bastante significativo o casal 

de professores, ter incorporado aos desfiles, temas relacionados à realidade local.    

Tinha um desfile de Sete de Setembro, [...] mas era uma realidade assim, longe da 
convivência da gente. A gente festejava era as coisas dos outros. Depois que a 
Eliane chegou, que trouxe essa... Educação libertadora. Veio resgatar foi nós, aqui 
onde nós morava. Tinha que ser o que nós... O que nós vivia, o que nós vivenciava 
[...] Era a quebradeira de coco, era a apanhadeira de arroz, era o lavrador... Aí veio 
valorizar nós mesmos aqui, não era valorizar Seu Fulano.[...] o desfile, era uma 
animação pros alunos, porque nós não tinha televisão, nós não tinha outro meio de 
comunicação, então aquilo ali e os alunos eram tão interessados, de eles mesmo 
estarem ali,[...] Naquele tempo, ninguém vivia pedindo nada à Prefeitura. Naquele 
tempo ninguém pedia nada a ninguém. [...]Aquele tempo que a gente fazia tudo com 
o seu trabalho, com o seu suor, tudo era mais gostoso que hoje que a prefeitura 
enfeita tudo. 

O professor Coimbra, que participou dos desfiles, também se refere a eles, como sendo 

uma data festiva, sem finalidade cívica.  

Olha, o desfile pra nós era uma alegria, era como se fosse uma diversão, não tinha 
muito sentido cientificamente do desfile, mas pra gente era uma diversão muito 
grande tá desfilando no 7 de setembro naquela época. (Professor Coimbra, 
depoimento 63). 

A professora Mariazinha destaca esta mesma característica e acrescenta o interesse de 

todos em participar. 

Era bom demais, a gente ficava feliz, mais de quem queria participar. Aquilo ali era 
muito bom, o aluno se interessava... Todo mundo queria participar do desfile. 
Aquilo ali era uma alegria para os alunos. (Professora Mariazinha, depoimento64). 

A seguir, algumas fotografias (figuras de 23 a 31) dos desfiles de 7 de Setembro, 

realizados pelo Colégio Santa Teresa, entre os anos de 1980-1982. 

 

                                                           
63 Professor Antônio Ferreira Coimbra (conhecido como Professor Coimbra) em Presidente Médici em 28 de 
janeiro de 2016. 
64 Professora Maria do Carmo da Silva Lima (conhecida como professora Mariazinha) em Presidente Médici no 
dia 27 de janeiro de 2016. 
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Figuras 23 e 24 – Alunos desfilando na principal rua da vila / com a faixa do lema da escola na BR 316 se 
deslocando do Outeiro para a vila 

 
Fonte: Acervo do colégio Santa Teresa, 1980 

Figuras 25 e 26 –Alunos concentrados no Outeiro 

 
Fonte: Acervo do colégio Santa Teresa, 1980 

Figuras 27 e 28 – Momento de concentração cívica dos alunos e comunidade no outeiro / Alunos desfilando 
pelas ruas da vila, portando a logomarca do colégio 

 
Fonte: Acervo do colégio Santa Teresa, 1980 
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Figuras 29 e 30 –. Apresentação da banda e da logomarca da escola 

 
Fonte: Acervo do colégio Santa Teresa, 1980 

Figura 31 - Professor Aécio preparando o momento de hastear as bandeiras 

 
Fonte: Acervo do colégio Santa Teresa, 1980 

4.6 OS PRIMEIROS DIPLOMAS E O SABOR DAS PRIMEIRAS CONQUISTAS. 

O Colégio Santa Teresa, trouxe aos moradores, contribuições valiosas e inúmeros 

benefícios. Alguns deles puderam ser constatados e experimentados sem muita demora, e 

outros tantos foram sendo colhidos continuamente ao longo de sua existência. A oferta do 

primeiro grau completo foi um dos resultados em curto prazo, que representou a superação de 

uma das grandes dificuldades e carências presentes na realidade educacional local, 

proporcionando às pessoas a possibilidade de prosseguirem nos estudos, que até então pela 

falta de oportunidades, se viam obrigadas a permanecerem estagnadas na quarta-série. Por 

isso, os primeiros diplomas em 1982, significaram o sabor das primeiras conquistas.  
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Figura 32 - Segunda turma que concluiu o primeiro grau no Colégio Santa Teresa em 1984 

 
Fonte: Acervo do colégio Santa Teresa, 1984 

No final deste mesmo ano, o casal de professores Eliane Rêgo e Aécio Rêgo, que 

participaram desde o início do projeto de ensino retornou para a cidade de São Luís, deixando 

como legado um trabalho de educação voltado para formação de pessoas comprometidas com 

a transformação da realidade na qual viviam. E, ao mesmo tempo, concedeu às crianças, 

adolescentes e jovens, a chance de crescimento pessoal e profissional, permitindo a elas 

fazerem escolhas, que seus pais não puderam. Conforme dito pela própria professora Eliane 

no encontro de ex-alunos do Colégio Santa Teresa, em janeiro de 2015, “paralelamente a 

construção do prédio de pedras”, [...] eles foram “construindo pessoas, gente, formando 

personalidades, trabalhando valores”.  

Diante da saída do casal, o Pe. Dinis, preocupado em manter a qualidade do ensino e 

mediante informações obtidas sobre o importante trabalho educacional e social realizado 

pelos Irmãos Lassalistas, entrou em contato com os mesmos e os convidou a assumirem a 

direção e cuidarem da escola. 

Como era de costume, ele reuniu e mobilizou os moradores a escreverem uma carta-

convite com o objetivo de explicitar e sensibilizar a Congregação Lassalista, do esforço da 

comunidade na construção do colégio e do desejo de poderem contar com o apoio dos Irmãos 

Lassalistas, para que o projeto continuasse crescendo e frutificando.  

A ida à vila e paróquia de Santa Teresa do Paruá, nome popular de Presidente 
Médici, resultou do atendimento à solicitação da comunidade local, através da sua 
“Comissão de Moradores”, apoiada entusiástica e incansavelmente pelo Pe. Dinis. 
Este, sabedor do interesse dos Irmãos de Porto de Alegre de ampliar sua presença no 
Norte e Nordeste brasileiros, além de contactar com os Superiores Lassalistas com 
numerosa correspondência, deslocou-se por duas vezes a Porto Alegre no esforço de 
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garantir sobretudo que os Irmãos assumissem a direção da escola de sua paróquia.   
(THIEL e WOLLMANN, p. 93, 2000). 

O Pe. Dinis também sabia da intenção dos Irmãos Lassalistas em estender sua atuação 

nessa região do país, sendo este, portanto, mais um motivo para que aceitassem a proposta. 

Assim, “a ida dos irmãos ao Maranhão integrou a política missionária da Província Lassalista 

de Porto Alegre, o seu propósito de assumir novas frentes de trabalho na região Amazônica”. 

(THIEL e WOLLMANN, 2000, p. 93,).  

Após tomarem conhecimento, os irmãos decidiram fazer uma visita ao povoado em 

setembro de 1981, a fim de averiguarem se a realidade condizia com a situação descrita pelos 

moradores e, de acordo com Thiel e Wollmann (2000, p. 93,), a presença e observação direta, 

tinha a finalidade de “facilitar o discernimento em vista de uma decisão”. Sendo assim, “[...] o 

Provincial, Irmão Edgar Hengemüle, delegou o então Irmão Raimundo Giasson para realizar 

uma visita de observação “in loco”, que por sua vez, [...] enviou um informe sobre o local e a 

escola, e sobre os agentes pastorais e educativos aí atuando”. Ao final da visita, ele emitiu o 

seguinte parecer: “sendo o plano provincial o atendimento preferencial às periferias e às 

missões, acho plenamente válida a tentativa de se iniciar mais uma frente de missão, 

sobretudo numa localidade completamente carente de recursos humanos”. (THIEL e 

WOLLMANN, 2000, p. 93). 

Segundo os autores, uma nova visita ao local, aconteceu “em dezembro de 1982”, pelo 

“irmão Valério Mengat, então Procurador da Província”, que “complementou o levantamento 

de realidades, estabeleceu contatos e se fez presente na Assembléia na Prelazia, quando falou 

dos irmãos e de suas atividades”. (THIEL e WOLLMANN, 2000, p. 94,). 

A partir das idas a Santa Teresa, os irmãos constataram e confirmaram a necessidade de 

colaborarem tanto para o bom funcionamento do colégio, quanto também na adesão e 

enfrentamento dos vários problemas sociais, e no envolvimento com as atividades religiosas 

da Igreja Católica65.  

                                                           
65 Segundo as informações apresentadas por Thiel e Wollmann (2000, p. 24), após verificar a real necessidade de 
abrir uma comunidade lassalista, em Santa Teresa, o Irmão Provincial acatou a decisão e seguiu o procedimento 
adotado, enviando a Roma, ao Superior Geral Lassalista, o pedido de abertura que foi deferido e datado em 3 de 
junho de 1983. Igual solicitação já havia sido feita ao Bispo da Prelazia de Cândido Mendes, em Fevereiro do 
mesmo ano, tal qual inscrito no documento disposto no Anexo 8, que trata sobre o Convênio assinado entre o 
Bispo e o Irmão Provincial, o qual estabelece: “as relações mútuas entre a Prelazia de Cândido Mendes e a nova 
Comunidade dos Irmãos, especificando-se as responsabilidades dos Irmãos, os compromissos da Prelazia [...] e o 
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Um mês antes, precisamente em 03 de novembro de 1982, o Conselho Provincial 
tinha aprovado o início das atividades lassalistas no Maranhão, em Santa Teresa do 
Paruá, a partir do início de 1983. Razões desta aceitação: o fato de a escola a ser 
assumida ser simples e não exigir a presença de mais de dois irmãos. E 
circunstâncias geográficas favoráveis: a proximidade do local com relação ao Pará; a 
facilidade de acesso a ele, tanto por Belém quanto por São Luís; a sua localização 
dentro do eixo da atuação lassalista na Região Amazônica. (THIEL e 
WOLLMANN, p. 94, 2000). 

E, no dia 02 de fevereiro de 1893, os irmãos -, chegaram “a Vila de Santa Teresa do 

Paruá, ou Presidente Médici, [...] iniciando assim, a primeira comunidade lassalista no 

Maranhão” e, sobretudo, dispostos a assumirem os novos desafios encontrados.  (THIEL e 

WOLLMANN, p. 95, 2000). 

Figura 33 – Foto dos Irmãos Lassalistas junto à comunidade66 

 
Fonte: Acervo de Francisco da Cruz Machado, 1984 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     
período do Convênio”. (THIEL e WOLLMANN, 2000, p. 95). Em relação ao item previsto no Convênio, que 
trata sobre o possível acordo entre a Instituição Lassalista e a Colone é importante ressaltar que este não se 
efetivou em decorrência de “alguns contratempos”. E segundo explicam os autores Thiel e Wollmann (2000), o 
que “se subscreveu foi um contrato com a Comissão de Moradores, pelo qual, em síntese, os Irmãos se 
comprometiam em assumir a direção da escola e a Comissão a garantir a manutenção deles” ( p. 95). 
66 Foto que retrata a comunidade reunida no centro comunitário, com os primeiros Irmãos Lassalistas: da 
esquerda para direita na primeira fileira, de baixo para cima, o irmão Glicério Follmann e ao seu lado o irmão 
Waldemar Wollmann. 
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Figura 34 – Foto dos Irmãos Lassalistas e a presença do Pe. Dinis67 

 
Fonte: Acervo de Francisco da Cruz Machado,1984 

4.7 PEDAGOGIA LASSALISTA: FUNDAMENTOS E MÉTODOS 

A presença dos Irmãos Lassalistas em Presidente Médici, na década de 1980, assinalou 

a criação de um núcleo educacional que alterou significativamente a vida da comunidade local 

e ainda das cidades vizinhas. Eles implantaram no Colégio Santa Teresa, a pedagogia 

Lassalista, fundamentada nos preceitos de La Salle, pautada nos valores cristãos, de 

solidariedade e fraternidade.  

As crianças e jovens recebidos nas escolas de La Salle sentiam sempre mais o 
espirito de acolhimento familiar em sua convivência com os mestres. Estes já não 
eram personagens alheios, estranhos e desinteressados em relação à vida dos 
alunos. Graças ao sentido de os mestres viverem como irmãos entre si e irmãos 
maiores de seus alunos, a pedagogia lassalista, em toda sua história, foi marcada 
profundamente pela característica da fraternidade. ( RANGEL &  
WESCHENFELDER, 2006, P. 19). 

Por isso, antes de discorrer mais especificamente na próxima seção, sobre a implantação 

do projeto de educação lassalista no Colégio Santa Teresa, apresento resumidamente os 

princípios fundamentais a partir dos quais a pedagogia lassalista se embasou e se originou – 

tal como descrevo suscintamente algumas características principais de seu idealizador.  

                                                           
67 Seguindo a indicação das setas, da esquerda para a direita, o Ir. Gerônimo, Padre Dinis e Ir. Waldemar, 
reunidos com a comunidade em frente ao salão paroquial do Centro Comunitário. (1984) Acervo: Colégio Santa 
Teresa 
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Essa compreensão histórica permite identificar como as propostas de ensino-

aprendizagem elaboradas por La Salle buscaram se adequar aos tempos atuais, e como estes 

valores aparecem presentes no trabalho que os Irmãos Lassalistas desenvolveram no Colégio 

Santa Teresa. Não sendo, portanto o objetivo deste trabalho estudar detalhadamente as 

diretrizes que fundamentaram o legado pedagógico e didático lassalista, mas localizar nele, a 

essência que tão bem o define e ainda permanece, bem como, as mudanças processadas ao 

longo de sua história.  

Originário da cidade francesa de Reims, La Salle (1651-1719), filho de família 

abastada, contrariou as expectativas de seguir a carreira do pai, demonstrando desde criança 

afeição à vida religiosa, e foi por ela que optou e dedicou-se durante sua existência.  

João Batista de La Salle era o primogênito de dez filhos de uma família rica, sendo 
que três faleceram em tenra idade. [...] Nessa condição econômica e de classe social 
e ambiente privilegiados, João Batista foi educado nos mais sofisticados estilo da 
burguesia e da nobreza da França e, ao mesmo tempo, nos princípios cristãos 
adotados com muita seriedade e convicção. 
Aos onze anos de idade, La Salle revelou aos pais seu desejo de seguir a vocação 
sacerdotal. O pai, apesar do projeto que imaginava para o filho, que se tornasse 
herdeiro de sua profissão, um tanto entristecido, porém como homem de fé, apoiou a 
escolha. 
Assim, aos onze anos de idade, João Batista recebeu a tonsura, rito de iniciação à 
vida clerical. Devido ao sucesso nos estudos e a seu comportamento, conduzida 
pela reflexão e solidariedade humana, aos 16 anos foi nomeado Cônego da 
Catedral de Reims, título que lhe garantia um salário e lhe atribuía o compromisso 
de rezar o Ofício Divino, diariamente, junto com os demais Cônegos. ( RANGEL 
& WESCHENFELDER, 2006, p. 7-8). 

A vivência no seminário, as práticas de estágio pastoral, o contato com as escolas 

elementares para pobres, o conduziu a outra experiência significativa: o envolvimento e a 

preocupação em oferecer uma educação popular, que desde então, passou a caminhar lado a 

lado da vocação religiosa ou da escolha pelo apostolado. “A partir dessa perspectiva, La Salle 

pôde observar a necessidade de organizar o melhor preparo dos professores, com atenção à 

cultura e à formação para o magistério, com competência para ensinar”. ( RANGEL & 

WESCHENFELDER, 2006, p. 8). 

Dois anos depois de concluir os estudos teológicos em Reims, ele recebeu em 1678, a 

ordenação de sacerdote. Na mesma data, assumiu o desafio confiado por “seu amigo e diretor 

espiritual, Cônego Roland”, que antes de falecer, atribuiu-lhe “o cuidado da Congregação 

Docente das Irmãs do Menino Jesus”, que havia fundado.  La Salle encontrou nessa missão, 



153 

 
 

as razões que o motivaram a fundar “escolas populares que abririam as portas da educação a 

todos os meninos pobres da França”. (RANGEL & WESCHENFELDER, 2006, p. 8).  

Essa decisão exigiu e provocou em La Salle a inquietação de “conhecer melhor o 

mundo da educação de sua época, os escritores pedagógicos de ensino elementar, ainda muito 

incipientes”. (RANGEL & WESCHENFELDER, 2006, p. 8).  

La Salle criou uma metodologia pedagógica diferente da existente nos idos dos anos 

1680-90. Suas técnicas inovadoras contrariaram o sistema de ensino até então vigente, o que 

resultou por diversas vezes em sua perseguição por representantes da nobreza e da Igreja 

Católica.  

A total gratuidade, oferecendo acesso de todas as crianças à educação escolar, 
também teve opositores ferrenhos no seio da Nobreza, pela crença de que somente 
pessoas não-letradas se dedicariam à agricultura.Seus métodos educativos eram 
por demais inovadores e pertubadores, a exemplo da substituição do latim pelo 
francês como língua de alfabetização, o que gerou estranheza e reação negativa 
nos meios eclesiáticos, tão ciosos da importância do latim a igreja. (RANGEL & 
WESCHENFELDER, 2006, P. 22). 

É importante salientar que a intenção de La Salle, ao adotar a língua francesa no 

processo de alfabetização, não previa a eliminação do latim, mas apenas uma inversão no uso, 

pois percebeu que os alunos demonstravam maior facilidade e afinidade com a língua 

vernácula, sendo esta, portanto, colocada na iniciação dos estudos e somente depois o 

emprego e ensino do latim. A respeito da introdução da língua francesa, Corsatto (2007, p. 

60), esclarece que La Salle não foi o pioneiro, pois “já havia outras experiências na época, na 

própria França, como a escola de Port-Royal”. Entretanto, ele considera que tal postura chama 

a atenção pelo fato de que, “se o ensino a partir ou primeiramente do francês começasse a ser 

comum na França, seria, de certa forma, impensável numa instituição ligada à Igreja, em 

especial, numa sociedade de professores organizada por um sacerdote”. (CORSATTO, 2007, 

p. 60).  

Dentre as várias publicações e materiais elaborados por La Salle, cujo conteúdo esteve 

direcionado a orientar os professores, visando à obtenção do melhor desempenho do trabalho 

docente, ressalto o livro Guia das Escolas Cristãs. A primeira impressão ocorreu em 1720, 

um ano depois do falecimento do autor. Na opinião de Corsatto (2007, p. 60), “trata-se de um 

dos mais importantes textos orientativos de como deve ser o dia-adia das escolas de La Salle”. 
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A publicação é composta de três volumes, que sistematizam e organizam os pressupostos da 

formação docente e também do comportamento e agir discente na visão do autor. 

Isso demonstra que o interesse dele, não se restringiu em oferecer educação gratuita 

para os desfavorecidos e sem privilégios na sociedade francesa de seu tempo, mas também, na 

preparação segura e competente dos professores. O tratamento de “irmãos” dados aos 

lassalistas, conforme explicam Rangel & Weschenfelder (2006, p. 22), surgiu no decorrer do 

processo pedagógico, quando “os mestres que La Salle formava resolveram chamar-se de 

irmãos junto aos seus alunos, já em meados de 1683. Esse epiteto nada tinha a ver com o 

estado religioso, nesses primeiros anos [...], porém foi assumido para dar conotação de maior 

proximidade com os educadores”. (RANGEL &  WESCHENFELDER, 2006, P. 22). 

Já o nascimento efetivo da “Sociedade dos Irmãos das Escolas Cristãs”, se deu em 

1686. Sua reconhecida estrutura e identidade leiga representaram um diferencial e incomum 

para a época, “já que a educação estava entregue aos clérigos em todo o reino de França” 

(RANGEL &  WESCHENFELDER, 2006, p. 12). Contudo, Corsatto (2007,p. 13) cita o ano 

de 1680 como data oficial do seu surgimento. Acrescenta ainda, que tempos depois, “essa 

sociedade foi formalmente incorporada à estrutura da Igreja Católica, como congregação 

religiosa, composta exclusivamente por Irmãos Religiosos, não por Sacerdotes ordenados. A 

partir desta oficialização, esses professores passaram a chamar-se de irmãos e, ao longo de 

sua história, de Irmãos Lassalistas, por referência ao seu primeiro líder”. Segundo a afirmação 

de Justo (2007, p. 155) “é preciso ter presente ser o Irmão um religioso-leigo, isto é, não 

sacerdote, portanto, sem poder eclesiástico nenhum”. 

Quanto à vasta obra que La Salle deixou como referência, Justo, (2003); Rangel & 

Weschenfelder (2006) e Corsatto, (2007), destacam que ao examiná-la é necessário ter em 

vista o contexto no qual foi pensada e produzida, para não incorrer em anacronismos. Quando 

estes afirmam que ele foi um inovador ao estabelecer no manual, uma relação de mais 

proximidade dos professores com seus alunos, isso não significa, por exemplo, que ele tenha 

abdicado e abolido os típicos meios disciplinares de seu tempo para corrigir o comportamento 

dos alunos. Porém, se afastou das fortes punições, amenizando-as. 

Da mesma maneira, que o programa de ensino possuía forte veiculação do catecismo às 

atividades escolares, evidenciando a tendência religiosa presente na realidade da época e um 
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reflexo da postura ou trajetória pessoal do fundador. “La Salle [...] tinha a intenção explícita, 

em suas Escolas Cristãs, de propagação da fé católica, havia esta preocupação com o 

momento do catecismo” e [...] “na linguagem religiosa em que vivia [...] ele considerava a 

escola como um dos meios de salvação das crianças e o professor como uma vocação especial 

junto a essas crianças”. (CORSATTO, 2007, 75-147). “O religioso-educador ou o educador 

cristão procurará diretamente harmonizar seu modo de ser e agir com o do Evangelho” 

(JUSTO, 2003, p. 146).  

Dentre as principais contribuições contidas no guia, os autores consultados, são 

consensuais ao citarem como sendo as mais significativas: o diálogo; o equilíbrio entre 

“ternura e firmeza”; a “presença do mestre, próximo ao aluno”; “linguagem acessível”; a 

preocupação em formar uma consciência de solidariedade; a observação atenta a todos os 

alunos durante a aula; a utilização da pedagogia da pergunta, ou seja, deixar que os alunos 

falem mais que o professor; o processo didático, permeado e inspirado em seus propósitos 

pelos valores humanos e cristãos, do saber, saber viver e saber conviver, de modo fraterno e 

solidário. (CORSATTO, 2007; RANGEL &  WESCHENFELDER, 2006). 

Uma característica que faz parte da pedagogia lassalista e que foi nitidamente utilizada 

no Colégio Santa Teresa é o princípio das metodologias múltiplas. Rangel & Weschenfelder 

(2006), entendem que “a escola lassalista observa o princípio das metodologias múltiplas, ou 

seja, da utilização de metodologia variadas, escolhendo-se as mais indicadas para o conteúdo, 

o aluno e o contexto. Desse modo, o professor procura recursos de ensino que sejam 

apropriados à natureza do conhecimento e daqueles a quem esse conhecimento se destina” (p. 

18). 

No Colégio Santa Teresa, os Irmãos Lassalistas procuraram aderir e incorporar, ao 

processo educacional, diferentes alternativas, técnicas e métodos de ensino, que fossem 

compatíveis com a filosofia lassalista e que conseguissem enriquecer cada vez mais o ser e 

fazer pedagógico, principalmente, aquelas inseridas no campo das pedagogias progressistas, 

como é o caso da pedagogia freiriana.  

Retomando a questão que coloquei logo no início, deste item,sobre o pensamento de La 

Salle na atualidade, Corsatto (2007), explicita que: 
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Muitas das indicações deste texto lassaliano não se aplicam à nossa realidade, 
sobretudo pelo avanço que tivemos em relação às ciências que sustentam ou apóiam 
a Pedagogia. É evidente que esta obra deve ser lida a partir de seu contexto e, 
somente a partir dele, é possível captar a riqueza de suas indicações”. Revisões e 
adaptações modernas promoveram mudanças, encaminhando-se para uma nova 
forma, com outra mensagem. Uma intepretação e releitura na conjuntura atual, se 
adequando as novas demandas e necessidades, exigências que não se desligaram da 
sua essência original, o zelo e compromisso com o crescimento intelectual, 
projetando os valores cristãos de solidariedade, e a o entusiasmos com o trabalho 
social comunitário. Atendeu as essas novas exigências. (CORSATTO, 2007, p. 144). 

A abertura e receptividade as diferentes correntes pedagógicas, demonstram que as 

instituições lassalistas no decorrer do tempo, tiveram a sensibilidade, perspicácia e capacidade 

de se renovarem e se adaptarem ao conjunto de mudanças e transformações que o cenário 

educacional atual demanda, preservando, como o autor citou, alguns imprescindíveis e 

essenciais valores que constituem sua origem e continuam necessários nos dias atuais. “A 

corrente não se rompeu ao longo da Historia: continuamente elos novos de pessoas zelosas se 

lhe acrescentaram”. (JUSTO, 2003, p. 163) 

Lembrando que “hoje o Guia não é utilizado como regulador das atividades da escola, 

mas é um documento histórico e inspirador das escolas de La Salle”. (CORSATTO, 2007, p. 

151). 

Além disso, Corsatto sugere que: 

[...] o Guia não pode ser aplicado como tal em nossa realidade, pois refletia uma 
sociedade e uma concepção, que não existem mais.  
 A predominância do caráter religioso expresso no Guia não encontra eco na 
realidade da sociedade de hoje. Esta realidade evidencia um outro princípio, 
subjacente à própria realidade das escolas iniciadas por La Salle: a intenção primeira 
da instituição, que recai sobre a educação e não sobre a evangelização ou a 
catequese, de caráter doutrinário e proselitista. Se fosse de outra forma, não haveria 
escolas da entidade em países de maioria muçulmana ou cujo ensino religioso fosse 
terminantemente proibido. 
O Guia das Escolas também não se aplica hoje em dia em relação aos castigos 
físicos, que sequer são mencionados ou levados em consideração. (CORSATTO, 
2007, p. 156-157). 

Outra prática existente no conceito e diretrizes educacionais lassalistas, que se 

concretizou e se efetivou nos exercícios no Colégio Santa Teresa, diz respeito à “reflexão”, 

que “na pedagogia lassaliana, é curta e palpitante exortação de cinco minutos 

aproximadamente, dirigida aos alunos no início da primeira aula”. (JUSTO, 2003, p. 254). As 

aulas preservavam esse momento de reflexão preparado pelos alunos, que podia ser a leitura e 

análise de um pensamento, poesia, trecho de música ou oração.  
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4.8 A EXPERIÊNCIA EDUCACIONAL LASSALISTA NO COLÉGIO SANTA TERESA. 

Para que chegavam eles? 
Para os habitantes da Vila, sobretudo para encarregar-se da Escola Santa Teresa. 

Para o vigário e o bispo, para também colaborar em outras áreas da Pastoral da 
paróquia e da Prelazia. 

E os recém-chegados, em contato com a realidade, descobrem novas necessidades e 
propõem responder a elas.  

(THIEL e WOLLMANN, 2000, p. 95). 

Assim, verifico como a metodologia proposta por La Salle e aplicada no Colégio Santa 

Teresa, tal como o trabalho desempenhado pelos Irmãos Lassalistas de um modo geral, ou 

seja, na comunidade, interferiram na realidade socioeconômica, política e cultural de 

Presidente Médici. Pois, conforme mencionado na citação acima, eles desenvolveram e se 

envolveram em atividades e projetos diversos, que não apenas na esfera educacional.  

Nesta tarefa de reconstrução histórica, conto com o afloramento das memórias de 

pessoas que receberam esse atendimento educacional e da revisão de literatura sobre este 

tema, que é um capítulo do livro produzido pelos próprios Irmãos Lassalistas no qual narram 

sobre a experiência em Presidente Médici. 

O fato é que os Irmãos Lassalistas estiveram na direção e atuaram como professores, em 

boa parte do tempo no qual o colégio funcionou. Assim, para assimilar como o ensino de 

qualidade diferenciado, ao qual a comunidade tanto destaca, fora construído é importante 

investigar e refletir sobre a participação deles na construção desse processo educacional. No 

item anterior, descrevi sobre a proposta pedagógica lassalista e apresentei um recorte das 

alterações sofridas ao longo dos tempos.  

Nesta divisão de capítulo, o objetivo é de compreender como foi a aplicação desta 

proposta no Colégio Santa Teresa, bem como, analisar as diversas alterações decorrentes dela 

e da atuação lassalista, em um contexto local e regional. Vale lembrar que, a implantação 

desse núcleo Lassalista em Presidente Médici, impactou não só em âmbito local, mas 

alcançou e repercutiu no nível da Região do Alto Turi.  

[...] o incremento do hábito e da habilidade da leitura, semanas culturais, jornadas 
pedagógicas, elevação do nível acadêmico dos professores, com a crescente 
frequentação do ensino superior... com o seu trabalho, de mais de duas décadas, 
tornou-se uma das melhores instituições de ensino em seu meio, uma referência 
importante, para as famílias e a comunidade local e mesmo para toda a região do 
Alto Turi. [...] Além do ensino, o Colégio procurou colaborar também com outras 
formas para a comunidade local, como foi a contribuição dada para a criação da Lei 
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Orgânica do município de Presidente Médici. (THIEL e WOLLMANN, 2000, p. 
103). 

É importante esclarecer, que esse atendimento educacional sofreu algumas mudanças e 

nos últimos dez anos, vem sendo oferecido no Centro Educacional La Salle e não mais no 

Colégio Santa Teresa. 

No período em que assumiram a direção e coordenação pedagógica do colégio, os 

irmãos tiveram a preocupação de “além da qualificação de alfabetizadores, a introdução e uso 

gradativo de um processo de alfabetização conscientizadora”. Eles enfatizam que, “na escola 

procurou-se sempre conservar o espírito comunitário e a modalidade mutirão”. Tanto que se 

costumava, “em planejamento participativo, escolher periodicamente frentes de ação”, e 

todos, professores e alunos, se inscreviam na atividade que realizariam. (THIEL e 

WOLLMANN, 2000, p. 101). No relato da professora Roberta Ramos, que estudou e atuou 

como docente, ela ressalta tais características: 

Quando eu comecei a estudar em 1988 os Irmãos Lassalistas já faziam aqui parte da 
comunidade, então eles já empregavam esse espírito religioso católico e essa ideia 
de que já havia assim uma meta, uma missão na verdade, já colocavam um objetivo 
geral da escola, da educação como um todo né, [...]. Eles faziam aqueles grupos de 
trabalho comunitários na escola, [...]. A gente tinha toda a obrigação de fazer né, nos 
juntávamos nos finais de semana isso desde cedo, desde os primeiros anos já 
criancinha já fazia isso né. Nós nos reuníamos e nos finais de semana as turmas se 
dividiam e iam pra escola, trabalhar na pintura, lavar carteiras, capinar, plantar... era 
dividido né a frente da escola, tinha a área do plantio, a parte da cozinha, do 
banheiro, salas então havia assim um respeito pelo próprio prédio mesmo né, havia 
assim desde cedo eles colocaram isso, respeito ao prédio é cuidado né com aquilo 
que a gente tinha, que era nosso, e todos faziam e era bem interessante. (Professora 
Roberta Kellis Ramos, depoimento68) 

O professor Coimbra, a julgar por sua formação e vivência junto aos irmãos, cita como 

princípio básico da pedagogia lassalista: “a formação integral dos seus alunos, principalmente 

na orientação religiosa e na vida do cotidiano” (depoimento).   

Sendo que, prestaram “assessoria e animação do Sindicato dos professores do Alto Turi 

em seus propósitos e atividades”. (THIEL e WOLLMANN, 2000, p. 99). As figuras seguintes 

são fotografias que podem ilustrar os momentos nos quais alunos, professores e funcionários 

se dedicavam na execução de trabalhos comunitários para a manutenção e conservação do 

prédio e dos espaços de cultivo.  

 
                                                           
68Entrevista da professora Roberta Kellis Ramos , de Presidente Médici em 08 de fevereiro de 2016 
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Figura 35 – Foto de alunos e funcionários envolvidos com as atividades de cultivo na horta do colégio 

 
Fonte: Acervo da escola, 1996 

Figura 36 – Foto com destaque para as crianças na horta do colégio 

 
Fonte: Acervo da escola, 1996 

Figura 37 – Foto alunos e funcionários cuidando da área de plantio do colégio 

 
Fonte: Acervo da escola, 1996. 
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Figura 38 – Foto alunos e funcionários cuidando da área de plantio do colégio 

 
Fonte: Acervo da escola, 1996 

Figura 39 – Foto alunos e funcionários cuidando da área de plantio do colégio 

 
Fonte: Acervo da escola, 1984 
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Figura 40 – Foto da equipe interna69 do colégio. 

 
Fonte: Acervo de Roberta Kellis Ramos, 1997 

Figura 41 - Construção da quadra de areia para a prática de atividades físicas 

 
Fonte: Acervo do colégio, 1997 

Figura 42 - Alunos ajudando na construção da quadra  

 
Fonte: Acervo do colégio, 1997  

                                                           
69

 Da direita para esquerda, de cima para baixo, a pesquisadora, e do lado esquerdo, Roberta Kellis Ramos, uma 
das entrevistadas nesta pesquisa. Na ocasião compúnhamos com as demais amigas e outros alunos a equipe de 
limpeza interna do colégio. 
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O colégio buscava seguir uma linha pedagógica mista, assimilando sempre às 

tendências mais progressistas e o ensino direcionado à formação integral do sujeito, sempre 

atento à leitura do mundo, e, sobretudo, no cuidado e respeito com o outro, lapidando os 

valores humanos e cristãos.  

[...] pra minha formação enquanto professora foi uma das melhores coisas que 
deveria ter acontecido, porque como eu falei, desde criança os irmãos já estavam 
aqui em Presidente Médici e já havia essa forma diferente de ver a realidade. O que 
eu considerei mais importante foi o espírito de colaboração, o espírito de 
cooperação, né sempre de auxiliar o próximo né, porque nós conhecíamos toda a 
história da congregação lassalista, com o tempo nós fomos conhecendo. (Professora 
Roberta Kellis Ramos, depoimento70) 

A fim de assegurar que o aluno não aprendesse “apenas a ler e a escrever os sinais 

gráficos, mas a ler, escrever, interpretar e entender os sinais da realidade envolvente, para que 

pudesse atuar para transformá-la”. (THIEL e WOLLMANN, 2000, p. 99). 

O debate de temas sociais, políticos, religiosos, econômicos e culturais permeavam todo 

o processo de ensino-aprendizagem. Uma dificuldade inicial constatada foi à obtenção de 

material didático, como livros por exemplo. A princípio, eram trazidos de Porto Alegre, no 

estado do Rio Grande do Sul, de forma que os pais compravam e os alunos compartilhavam 

ou trocavam entre si (isso depois que ingressavam para a série seguinte). A professora 

Roberta Ramos apresenta em seu relato uma interessante e detalhada descrição quanto à 

utilização desse material.  

Eu lembro que havia assim um livro, eu não lembro assim o nome da coleção e que 
eu não sei se esse livro era nos primeiros anos que eu estudei e se ele era doado pela 
escola, [...] ou se os nossos pais compravam, o que eu sei é que do quinto ano em 
diante os pais compravam os livros, havia aquele troca troca de material, agora nos 
primeiros anos eu não lembro. Eu sei que nós tínhamos sim um livro, que nós 
estudávamos em dupla, muitas vezes em dupla, às vezes em trio ou mais, e o 
professor acompanhava e havia aquela ideologia lá do livro, mas ainda naquela 
época já havia um planejamento, a escola tinha um planejamento que envolvia 
outras atividades além daquela do livro. E eu lembro que o livro era todo com aquele 
caráter do Sul, sulista né, e que eu lembro de ficar olhando aquelas páginas e tinha 
uns nomes assim: apartamento, e eu tinha uma imagem, mas eu não conseguia 
associar porque era tão... não fazia parte do nosso mundo. Algumas frutas assim que 
a gente nunca nem tinha ouvido falar mesmo de lá da cultura do Sul, mas que a 
gente acabava tendo que absorver aqui porque não vinha livros da nossa região né. 
Mas mesmo assim, a gente conseguia envolver, os professores envolviam atividades 
mesmo assim daqui mesmo da nossa região e até um pouco mesmo do 
conhecimento local havia também já naquela época... (Professora Roberta Kellis 
Ramos, depoimento) 

                                                           
70Entrevista da professora Roberta Kellis Ramos , de Presidente Médici em 08 de fevereiro de 2016 
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Posteriormente, a biblioteca foi ampliada e outros materiais incorporados e adotados. 

Um deles, muito utilizado nas disciplinas da área de humanas, era a revista “mundo jovem”, 

com periódicos de textos que provocavam os alunos a pensarem sobre temas diversos, ligados 

às questões sociais, econômicas, culturais, filosóficas, religiosas e políticas. “Os irmãos 

sempre traziam muito material, traziam uma penca de livros, muitos livros doados lá no Sul, 

inclusive a biblioteca da escola era cheia, muitos exemplares que eles conseguiam por meio 

de doação”. (Professora Roberta Ramos, depoimento). 

De acordo com o professor Coimbra, a incidência de indisciplina na escola era bastante 

reduzida. Em sua opinião, as razões para esse baixo índice é que a escola tinha um perfil 

rígido, e “apesar das coisas terem mudado muito, [...] na época foi muito bom”. Outros 

motivos, que ele considera como minimizadores da indisciplina foram à relação sempre muito 

boa entre professores e alunos, que por sua vez, “tinham grande apreço pela escola, eles 

gostavam de estudar na escola que estavam estudando, ajudavam em todas as atividades que 

precisavam, tanto na escola como no extraclasse eles sempre eram participativos em tudo”. 

4.9 A CRIAÇÃO DO CURSO MAGISTÉRIO E O COMPROMISSO DE FORMAR BONS 

PROFESSORES. 

Louvado seja, pela influência exercida, através do Colégio Santa Teresa e do Centro 
Educacional La Salle na educação local e regional.  
Louvado seja pelos frutos colhidos: 
Os professores mais bem preparados para o magistério e os líderes comunitários 
para os seus ministérios. 
As crianças, os jovens e adultos alfabetizados. 
As pessoas libertadas da ignorância e enriquecidas com a cultura mais ampla. 
As pessoas em condições de transformar o deserto em vida, com casas mais bem 
construídas, completadas com poço de boa água, com pomar, horta e jardim. 
(THIEL e WOLLMANN, 2000, p. 112). 

Dentre as ações empreendidas pelos Irmãos Lassalistas em Presidente Médici, há destaque para 

criação do curso magistério supletivo e depois regular no Colégio Santa Teresa, contribuindo para o 

acentuado número de professores na região, ocorrendo inclusive, uma migração desses profissionais 

para várias regiões do Brasil.  

Não havia ainda na comunidade, professores com a formação do segundo grau, por isso, 

assim que chegaram, trataram logo de providenciar capacitação de qualidade, abrangendo 

toda a Região do Alto Turi, suprindo dessa forma, a falta de mão-de-obra e impactando, na 

melhoria da realidade educacional, que apresentava índices alarmantes de analfabetismo.  
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Inicialmente, a criação do curso magistério em 1985, aconteceu na modalidade 

supletiva, que se tornou a partir de então, uma referência educacional na formação de 

professores. Posteriormente, no ano de 1996 o curso passou a ser oferecido pelo Colégio 

Santa Teresa e em 2006, pela Escola Unidade Integrada Municipal Santa Teresa. 

O supletivo funcionava no período de férias, no prédio do Centro Comunitário e em 

regime de internato. Entrou em vigor, em 1º de julho de 1984, para “habilitar professores sem 

preparos e sem documentação”. Começou com 62 candidatos e ao final da primeira etapa, em 

11 de agosto, apenas um desistente. O curso estava veiculado à instituição Centro Educacional 

La Salle, “sediado junto à Escola Santa Tereza, na comunidade lassalista, e mantido pela 

Sociedade Porvir Cientifico”. (THIEL e WOLLMANN, 2000, p. 104). 

[...] a clientela favorecida por esses cursos promovidos pelo La Salle: Além de 
professores e líderes comunitários em geral, agentes de pastoral das comunidades 
cristãs, como catequistas, e vocacionados diversos. Geralmente católicos, mas 
também adeptos de outras igrejas. Inclusive algumas lideranças de grupos indígenas 
presentes no território da atual Diocese de Zé Doca.  
O critério mais presente para serem aceitos como aluno é que os jovens e adultos 
sejam indicados e recomendados por sua comunidade: pelo pároco, agentes da 
pastoral, casa religiosa, lideranças ou organização comunitária. Além disso, também 
se tornam em consideração outros fatores, como: se o candidato é da área 
especialmente carente, se, por exemplo, ele não tem possibilidade de continuar 
estudos em sua comunidade ou perto dela: se ele exerce liderança; se deu prova de 
compromisso com sua comunidade; e se está disposto a continuar nela para ajudar a 
seus irmãos. (THIEL e WOLLMANN, 2000, p. 105). 

A oferta do segundo grau indicava naquele período, um salto de crescimento, 

principalmente porque representava para muitos alunos a continuação de sua formação. Isto 

fez com que Santa Teresa, desenvolvesse um grande potencial profissional na área do 

magistério.  

Primeiro porque a nossa região era muito carente de professores, quase 100% dos 
professores eram leigos vindos de outra região, e quando eles chegaram aqui o 
primeiro objetivo deles foi capacitar professores, formação de professores no 
magistério para solucionar esse problema de professores que vinham de fora. 
(Professor Coimbra, depoimento 71). 

 

 

 

                                                           
71 Professor Antônio Ferreira Coimbra (conhecido como Professor Coimbra) em Presidente Médici em 28 de 
janeiro de 2016. 
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Figura 43 - Colação de grau da primeira turma supletivo de magistério de Santa Teresa 

 
Fonte: Acervo de Rivânio Almeida, 1987 

Em relação ao magistério oferecido no Colégio Santa Teresa, este foi um curso de 

intensa e rica troca de saberes. Em seu depoimento a professora Roberta Ramos, deixou 

registrado o reconhecimento pelo trabalho primoroso dos Irmãos Lassalistas e o quão ele foi 

importante e acrescentou na sua vida pessoal e profissional. Os professores que eles ajudaram 

a formar foram aos poucos passando a integrar o quadro de funcionários do Colégio Santa 

Teresa. 

[...] a metodologia dos professores como o método que eles usavam da questão 
crítica que nós tínhamos de ter sempre, e havia já também mais uma valorização 
também do que era nosso, do nosso Maranhão, tanto que a parte geográfica, a parte 
histórica nós estudávamos a questão Brasil mundo mas também tínhamos o foco 
aqui né, nós tínhamos que focar aqui em Presidente Médici, o desenvolvimento do 
município a gente estudava, como se formou, quem eram os moradores, tudo isso a 
gente tinha que aprender então havia essa... tinha esse foco né no município, voltar 
pro que é nosso até porque nós íamos sair pra dar aula pra criança de 1ª a 4ª série e 
deixar um pouco aquela cultura, aquilo que vinha de fora de lado pra valorizar mais 
o que era nosso. Isso aí eu achei bem interessante, nos ajudou bastante e a parte 
didática, a parte lúdica também de trabalhar de uma forma que chamasse mais a 
atenção e a questão crítica que era muito cobrada né, visão de mundo, visão de 
realidade que nós tínhamos estudado foi importante pra nossa formação. (Professora 
Roberta Kellis Ramos, depoimento72). 

Devo citar que o Ir. Reinaldo, um professor que conhecia a didática em sua essência, 

muito colaborou e ensinou a gostosa relação de aprender – com seus métodos inovadores e 

dinâmicos, encaminhava os futuros professores para a docência compromissados a 

desempenhar com qualidade o exercício do magistério. O estágio73 representava uma etapa 

extremante importante na preparação dos professores. Havia comprometimento e um 

acompanhamento sério dos supervisores. Era possível contar com ajuda e suporte da equipe 

                                                           
72Entrevista da professora Roberta Kellis Ramos , de Presidente Médici em 08 de fevereiro de 2016 
73 Os anexos de 1 a 7 referem-se as fichas de estágios que os professores titulares das salas, nas quais essas 
atividades aconteciam, preenchiam com dados a respeito do estagiário, e utilizada pelo supervisor para avaliar o 
desempenho destes, e os relatos dos estagiários sobre o trabalho desenvolvido. 
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de professores das escolas nas quais era realizada essa atividade. No segundo ano, cumpria-se 

um estágio de observação, com duração de um mês e no terceiro ano, um estágio de três 

meses no qual se podia vivenciar a prática docente.  

Os alunos produziam durante as aulas de didática, vários recursos didáticos a serem 

utilizados no estágio, e ainda atividades práticas e de orientações, como: elaboração de planos 

de aula, preenchimento de diários etc. 

4.10 AS DATAS COMEMORATIVAS: AÇÕES CULTURAIS E LÚDICAS NA ESCOLA. 

O Colégio Santa Teresa, ao longo de sua história, ficou conhecido também, por ser um 

ambiente saudável de aprendizagem. Isso se deve em parte, às relações de amizade 

construídas, companheirismo e alegria que preenchiam todos os espaços, despertando o 

interesse dos alunos pelo estudo. Era comum, os professores usarem dinâmicas e estimularem 

a criatividade dos alunos. Nos momentos de intervalos, no pátio ou na frente do Colégio, 

enquanto alguns alunos brincavam, outros de maior idade conversavam, faziam planos e 

compartilhavam sonhos de uma vida melhor.  

Os alunos eram motivados a participarem e expressarem sua opinião. Algumas 

atividades aconteciam nas salas de aula, e também no pátio ou na área externa. A 

programação extraclasse incluía as noites culturais, feiras de ciência, danças, teatro, show de 

calouros, museus móveis. [...] “sempre houve nas datas comemorativas é gincanas, torneios 

de futebol, corridas. Sempre houve um trabalho extraclasse dentro da escola, os festejos da 

comunidade, religioso, todos os alunos, a escola em sim se envolvia nesse trabalho”. 

(Professor Coimbra). Essas datas do calendário escolar eram realizadas no pátio e nas salas, 

geralmente acompanhadas de reflexão e algumas duravam a semana toda. 

Eu lembro de algumas atividades por exemplo, na época de festa junina a escola 
sempre fazia as quadrilhas e outras danças também regionais, tinha o famoso pau de 
fita que a cada região muda de nome, nós chamávamos de pau de fita. Essas mais 
típicas de festividade e os demais eram trabalhos mesmo escolar, os trabalhos em 
grupos nós fazíamos né, tinha uma parceria com... havia uma biblioteca que eu nem 
sei como ela foi conseguida, mas foi um projeto também que era a biblioteca Aécio 
Rego que a gente usava muito pra fazer a parte de pesquisa né, e outra coisa que eles 
faziam muito assim, que sempre houve na escola era aquela parte  teatral, de usar... 
todos os trabalhos tinham um teor teatral, um teor lúdico. (Professora Roberta Kellis 
Ramos, depoimento74) 

                                                           
74Entrevista da professora Roberta Kellis Ramos, de Presidente Médici em 08 de fevereiro de 2016 
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A data mais aguardada pelos alunos era a semana lassalista, que acontecia do dia 13 a 

16 de maio, na qual se comemorava o dia de La Salle e os temas abordados, estavam de modo 

geral, relacionados à vida dele. A empolgação tomava conta de todos. O grupo todo de 

funcionários se envolvia intensamente na organização do evento. Havia uma grande variedade 

de provas, as equipes se dedicavam ao máximo pela vitória. O espírito de competividade 

caminhava junto ao do respeito e união dentro das esquipes. 

Eu lembro que até havia uma gincana, a gincana lassalista, que era muito famosa a 
gente tinha que estudar tudo sobre o lassalismo, do início, as origens, Reims, na 
França, quem foi, qual a importância, por quê se tornou pra educação o patrono dos 
educadores, e havia a ideia principal era essa: doar-se, levar educação de qualidade 
sem querer receber nenhuma volta financeira né, que esse era o espírito da 
congregação, doar, dar educação de qualidade sem receber nenhuma volta 
financeira, e isso eu considero que foi uma das coisas mais importantes na minha 
formação. (Professora Roberta Kellis Ramos, depoimento) 

Os Irmãos substituíram os desfiles do sete de Setembro por atividades que aconteciam 

durante a “semana da pátria”, tais como: leitura de textos, dramatizações, e no dia, 

caminhadas pelas ruas, portando faixas, cartazes com frases sobre o cuidado da vida, do meio 

ambiente, combate as injustiças sociais, ao preconceito, paradas para discurso em alguns 

pontos, e a conclusão acontecia em frente ao prédio do Colégio Santa Teresa, onde se cantava 

o hino nacional, da independência e do Maranhão, e hasteamento das bandeiras, dentre elas, a 

do Colégio.  

Apresento abaixo, algumas fotografias que retratam os momentos nos quais se 

manifestavam as ações culturais e lúdicas na escola, tanto as que ocorriam na sala de aula 

quanto nas extraclasses. 

Figura 44 – Imagem do quadro-resumo com as datas comemorativas do ano de 2003 

 
Fonte: Acervo do colégio, 2003. 
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Figura 45 – Gincana Lassalista 

 
Fonte: Acervo do colégio, 2003. 

Figura 46 – Gincana Lassalista 

 
Fonte: Acervo do colégio, 2003. 

Figura 47 – Gincana Lassalista 

 
Fonte: Acervo do colégio, 2003. 
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Figura 48 – Gincana Lassalista 

 
Fonte: Acervo do colégio, 2003. 

Figura 49 – Gincana Lassalista 

 
Fonte: Acervo do colégio, 2003. 

Figura 50 – Alunos e professores na culminância de uma atividade didático-pedagógica 

 
Fonte: Acervo do colégio, 2003. 
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Figura 51 – Apresentação de trabalho escolar pelos alunos sobre a cultura maranhense 

 
Fonte: Acervo do colégio, 2003. 

Figura 52 – Alunos e professores na culminância do projeto didático “saúde e sexualidade”. 

 
Fonte: Acervo do colégio, 2003. 

Figura 53 – Alunos e professores participando das atividades relacionadas à semana da pátria. 

 
Fonte: Acervo do colégio, 2003. 
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4.11 O IMPACTO DAS DIFICULDADES FINANCEIRAS: A BUSCA POR MEDIDAS 

ALTERNATIVAS E NOVAS PARCERIAS. 

Nos primeiros anos, o Colégio Santa Teresa se matinha financeiramente com a ajuda de 

algumas doações, mensalidades irrisórias, trabalho voluntário e o acordo firmado com a 

COLONE, responsável por contribuir no pagamento de alguns professores.  

Quando os irmãos iniciaram seu trabalho, conseguiram uma valorosa colaboração da 

Congregação Lassalista, que também lhes davam uma remuneração mensal para o sustento 

pessoal.  

Embora a escola cobrasse uma mensalidade simbólica, as famílias, a exemplo da minha, 

dependiam das lavouras para obter algum tipo de renda. O que os meus pais plantavam na 

roça, era suficiente apenas para o nosso sustento, e, além disso, o fato de sermos seis irmãos 

dificultava o pagamento das mensalidades. Mesmo assim, todos nós permanecemos lá até 

concluirmos o magistério. Geralmente, meu pai só conseguia quitar as mensalidades no final 

do ano. Essa era, portanto, a realidade na qual vivia a maioria dos moradores. 

Com o crescente número de alunos, e tendo em vista as dificuldades financeiras das 

famílias, aumentar a mensalidade estava fora de cogitação. Por isso, apesar de toda a ajuda 

prestada, o que se arrecadava mal dava para cobrir os gastos e despesas da escola.   

A sobrevivência da escola sempre foi difícil. Os alunos, na medida das 
possibilidades dos pais, têm pago taxas, geralmente simbólicas. A Província 
Lassalista de Porto Alegre tem contribuído para cobrir normalmente algo mais de 
50% dos gastos realizados na escola. Os irmãos, para poderem fazer face às suas 
despesas ordinárias, costumavam receber um suplemento mensal, enviada pela 
Província Lassalista de Porto Alegre, conforme uma previsão orçamentária enviada 
à sede cada início do mês. (THIEL e WOLLMANN, 2000, p. 102). 

Em 1988, a COLONE retirou a sua contribuição, situação que comprometeu ainda mais 

o orçamento do colégio. As seis professoras que o órgão pagava, mesmo ciente das condições, 

ou seja, de que o Colégio Santa Teresa não poderia lhes pagar melhor salário, escolheram e 

decidiram permanecer, dando continuidade ao trabalho docente.  

Ao início a comissão de Moradores contava com um Convênio com a COLONE 
para ajudar no pagamento de alguns professores da escola. Em 20 de outubro de 
1988, a referida Comissão escrevia à direção da Província Lassalista informando que 
a COLONE havia despedido as seis professoras que mantinha na instituição junto 
com outros 174 da região. Que as mesmas havia cinco meses estavam trabalhando 
sem salário. E informava mais: “Há pouco, recusaram proposta do Prefeito que lhes 
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ofereceu emprego até o fim do ano em troca de voto e do engajamento político com 
seus candidatos corruptos e exploradores. Aceitar esta proposta seria romper com a 
Comunidade de Base e dos moradores da vila. Preferiam a fidelidade e a fome a trair 
seu povo e sua comunidade, digo, sua consciência. Assim continuam na Escola e nós 
não queremos abandona-las, pois elas não nos abandonaram”. Em decorrência, a 
Comissão dos Moradores apelava para a ajuda da Província para manter essas 
professoras pelo menos até o fim do ano. (THIEL e WOLLMANN, 2000, p. 102). 

Ainda com esses impasses “procurou-se sempre conservar as instalações físicas e até 

ampliá-las (por exemplo, acrescentou-se mais uma sala de pré) e incrementar a qualidade do 

ensino, pela introdução de recursos técnicos mais modernos (por exemplo, em 1996, através 

do programa TV-Escola, o Governo Federal)”. (THIEL e WOLLMANN, 2000, p. 102). 

Com a criação do município, os irmãos procuraram o prefeito José Soares Monte Neto e 

o fizeram a proposta de que este fornecesse subsídios e apoio ao colégio, deixando clara a 

condição de sua autonomia administrativa, ou seja, sem intervenção do poder público ou a 

municipalização. O prefeito por entender que a direção interviu na campanha eleitoral, 

formando oposição a ele, não recebeu de boa vontade o pedido de ajuda. Após rever, aceitou 

doar um percentual de bolsas, em que a distribuição ficou a critério dos Irmãos Lassalistas. 

Porém, o repasse era feito diretamente da prefeitura para os pais ou responsáveis de alunos. 

Olha, quando aqui passou à cidade, quando foi desmembrado de Santa Luzia, a 
escola teve um sério problema entre a prefeitura e a escola. A administração achava 
que a escola fazia um trabalho de oposição à administração, que não era isso. A 
escola tinha uma visão diferente das coisas, e aí com muita luta, muito jogo de 
cintura por ambas as partes houve uma ajuda da parceria da prefeitura com a escola 
pra doar algumas bolsas para os alunos mais carentes. (Professor Coimbra, 
depoimento 75). 

Um grupo de ex-alunos, que já estavam formados e empregados, baseados no espírito 

de solidariedade e na expressão viva do lema do colégio, teve a iniciativa de adotar 

financeiramente aqueles que não podiam pagar a mensalidade, conforme a professora 

Mariazinha confirma em seu depoimento.  

Olha, a escola Santa Teresa, ela era uma escola de comunidade, então os pais eram 
quem pagava a escola. Tinha pai que tinha muito filho e não tinha condição de pagar 
pra todo mundo todo mês, aí ficava se atrasando, né? [...] a escola Santa Teresa teve 
muita ajuda. De bolsas...Muitas pessoas ajudavam. Meu filho, Paulo, quando ele se 
formou que ele ganhou o emprego dele, nos primeiros anos ele deu dois anos de 
bolsa pra escola. Dez bolsa pra escola. E muitas pessoa dava bolsa, merenda, quando 
não tinha merenda. Porque quando a Colone fechou, [...] Que acabou a parte da 
educação, então aquela merenda se acabou, então ficou difícil dar merenda pros 

                                                           
75 Professor Antônio Ferreira Coimbra (conhecido como Professor Coimbra) em Presidente Médici em 28 de 
janeiro de 2016. 
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alunos. Aí a gente era que tinha que arranjar. Tinha que fazer bingo, essas coisas, pra 
comprar merenda, aquela dificuldade... (Professora Mariazinha, depoimento76). 

Outra tentativa de superar o déficit se deu por meio de um contrato firmado em 2001, 

com o prefeito Sebastião Guimarães (conhecido pelo nome popular de Sebastião Falafina) que 

se dispôs a solucionar o problema. A escola manteve sua independência e a prefeitura assumiu 

os custos do aluguel do prédio e a folha de pagamento dos funcionários. Com a isenção das 

mensalidades, o número de alunos deu um salto significativo, e houve a necessidade de 

construir mais duas salas de aula. 

No mandato seguinte, o prefeito Antônio Pinho (Antônio da Paraense), prosseguiu com 

o contrato por mais dois anos, até a finalização da edificação do novo colégio municipal, que 

recebeu o nome de “Unidade Integrada Municipal Santa Teresa”. Basicamente os professores 

que trabalhavam no Colégio Santa Teresa foram transferidos para a escola, pois muitos 

estavam concursados ou eram contratados públicos.  

Nesse período, os irmãos entregaram a direção do Colégio Santa Teresa para a 

Associação de Moradores e construíram uma sede própria e começaram a atuar nela. Onde 

oferecem hoje, oficinas e cursos diversos para a comunidade.  

O irmão Reinaldo Oliveira assumiu o cargo de diretor e coordenador pedagógico na 

escola do município, já citada até 2010, quando saiu para trabalhar em Moçambique, na 

África. E no governo da prefeita Gracélia Holanda, o Irmão Glicério foi convidado a ocupar o 

cargo em 2013, no qual permaneceu por um ano. Depois disso, os irmãos se dedicaram 

integralmente ao Centro Educacional La Salle.  

A escola, ainda tentou sobreviver oferecendo somente o segundo grau, buscando, 

estabelecer convênios com o governo estadual, tentativa frustrada, de pouco êxito, e com o 

trabalho voluntário de alguns professores. Essas medidas não foram suficientes para conseguir 

manter o colégio funcionando por muito tempo. Além de verbas para pagar os funcionários, 

custear materiais didáticos e pedagógicos, o prédio precisava de uma ampla reforma. Em 

dezembro de 2015, sem possibilidades financeiras de se sustentar, o colégio não viu outra 

saída, senão, fechar as portas.  

                                                           
76 Professora Maria do Carmo da Silva Lima (conhecida como professora Mariazinha) em Presidente Médici no 
dia 27 de janeiro de 2016. 
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4.12 O COLÉGIO NO ALVO DAS DISPUTAS POLÍTICO-PARTIDÁRIAS: TROPEÇOS 

NO CAMINHO? 

Além das questões já apontadas, coube também investigar sobre os motivos que 

ocasionaram a crise e o fechamento recente do Colégio Santa Teresa em 2015. De um modo 

geral, os moradores indicam a emancipação política do lugar como a causa principal. A 

postagem de uma fotografia na rede social, revelando a precária estrutura física do prédio, e, 

por conseguinte, um retrato da atual situação do Colégio Santa Teresa, desencadeou a reação 

de várias pessoas ligadas à instituição, o que gerou um fórum de discussões, a respeito do que 

viram e sentiram. Um material interessante e bastante proveitoso para a realização da análise 

sobre este e o próximo tema, por isso, faço uso dele e dos relatos obtidos com as entrevistas.  

Ao contrário dos entrevistados, que têm suas verdadeiras identidades reveladas, as 

pessoas que participaram do fórum, não terão seus nomes divulgados, garantindo assim, o 

anonimato e o sigilo de seus dados pessoais. Constando apenas a data de publicação dos 

comentários.  

Os dois grupos são consensuais ao indicarem a interferência político-partidária e os 

contratos feitos entre a escola e a prefeitura, como sendo os principais fatores responsáveis 

pelo problema. E levantam questionamentos, tais como: por que o Colégio Santa Teresa não 

conseguiu se sobressair em meio às disputas político- partidárias, travadas logo após a 

emancipação política da cidade? Por que a comunidade não conseguiu preservar e estimular o 

espírito comunitário, que lhe possibilitou em tempos difíceis, criar uma educação popular de 

qualidade? Desse modo, qual a justificativa apresentada pelos moradores ao atribuírem à 

emancipação política do lugar como a causa principal para o fechamento da escola?  

Eles argumentam que com a criação do município, práticas até então, comuns na 

comunidade, baseadas na solidariedade, como o trabalho em regime comunitário, e a 

organização de mutirões foram aos poucos desaparecendo.  

Quando Santa Teresa ainda era município de Turiaçú, depois foi pra Santa Luzia, 
que não era os prefeitos de Santa Teresa... Em Santa Teresa o pessoal se amava 
demais. Era unido. O que acabou a gente aqui, esse negócio, essa alegria, foi esse 
negócio de político.  
Isso aí estragou muito. Morria uma pessoa, ninguém ia atrás de levar a pessoa de 
qualquer jeito não. Botava só um aviso na Voz e chegava o café, o açúcar, a roupa 
pra vestir, o caixão, tudo direitinho. E era todo mundo alegre, todo mundo feliz, era 
muito unido. Aqui era muito bom... Acabou Santa Teresa depois que veio esse 
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negócio político, esses políticos e começou os dois grupos. (Professora Mariazinha, 
depoimento77). 

Quem compartilha dessa opinião, explica que embora antes da criação do município, 

houvesse filiações político-partidárias divergentes, a relativa distância entre o povoado de 

Santa Teresa e a cidade sede Turiaçú, impedia que estas afetassem tão intensamente as 

relações no interior da comunidade, gerando disputas internas e consequentemente, divisões.    

As discussões políticas que aconteciam em um plano mais geral e não tão localizadas, 

ficaram mais visíveis, mais acirradas e facilmente identificáveis após a conquista da 

autonomia política do lugar. Com o centro de tomada de decisões in lócus, o propósito da 

união em prol de uma causa comum, uma ação conjunta, todos contra o descaso do governo 

distante, que não lhes dava significativa assistência na educação, por exemplo, deixou de 

fazer sentido. Os moradores consideram que essa mudança na vida política local, enfraqueceu 

o ideal comunitário e alterou substancialmente a relação no interior comunidade, dividindo-os 

em dois grupos opostos e como consequência isso acabou refletindo na escola.  

De acordo com as pessoas que enfatizaram o primeiro fator, é importante distinguir a 

política do partidarismo político.  

[...] políticos e sindicalistas podem estar no colégio e devem está. A politica precisa 
está na vida em sociedade. O que deve ser reprovado e banido: o colégio não pode 
ser cabo eleitoral. [...] O partido não pode está na escola, o colégio não pode ser 
usado para disputa eleitoral. O professor deve ter uma posição politica e não 
partidária ou eleitoral. O politico na escola é professor, pai de aluno, aluno ou 
gestor. Nunca candidato, nunca cabo eleitoral. (depoimento, 19/10/2015, 21h18min). 

Os que defendem o segundo ponto de vista, como é o caso de Dona Luzia, argumentam 

que após o rompimento da parceria entre a escola e a prefeitura, ficou complicado restabelecer 

algum tipo de remuneração no Colégio Santa Teresa, pois os moradores já estavam adaptados 

à nova realidade na qual tinham acesso ao ensino gratuitamente, inviabilizando assim, a 

retomada da mensalidade simbólica. Outro aspecto a considerar é que na escola municipal 

seus filhos estudariam com os mesmos professores que lecionavam no Colégio Santa Teresa, 

e haviam sido transferidos para lá. Quem pensa dessa maneira, acredita que a manutenção da 

mensalidade simbólica, os esforços empreendidos no serviço comunitário teriam evitado o 

problema, e o retorno do pagamento o resolveria. Para Dona Luzia, o fato de ter aceitado a 

ajuda do poder público municipal, entre os anos de 2001 a 2004 e ainda 2005 a 2007, 
                                                           
77 Professora Maria do Carmo da Silva Lima (conhecida como professora Mariazinha) em Presidente Médici no 
dia 27 de janeiro de 2016. 
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acentuou a crise que teve como desfecho o fechamento do colégio. No entanto, como vimos 

anteriormente, adotar ou manter tais medidas, por si só, não bastariam para evitar as 

dificuldades financeiras e nem seriam suficientes para saná-las.  

[...] Eu digo que foi o passo mais mal dado... Municipalizar a escola. Foi o passo 
perdido que não teve fruto nenhum, só teve ruim, porque, eu vou te colocar, 
prefeitura nenhuma trabalha junto com o povo. Trabalha com o grupo, mas com o 
povo não trabalha. [...] acho que nós já somos cientes disso.  
Se não tivesse, talvez ele ainda funcionasse, [...] porque o povo não tinha 
desacostumado daquelas mensalidades, que não era mensalidade que acabasse com 
ninguém. [...] não era particular direta, porque não era do dono, a escola particular é 
do dono, mas era nossa Associação era uma filantrópica comunitária. [...] Quando 
foi pra passar pro Sebastião, eu e o irmão dissemos que não era pra tirar a 
mensalidade. Mesmo com o município. E ele “tem que tirar e não sei o que...”. A 
perdição foi aquela, porque se não tivesse tirado a mensalidade, todo mundo tinha 
acostumado, ficando pagando. Quando eles disseram “o município não paga mais”, 
a gente tinha continuado, mas tirou tudo. Até o trabalho comunitário era o povo da 
Prefeitura que ia limpar. Desacostumou o povo. Depois dos quatro anos o Antônio 
não pode mais pagar [...] Eu chamei e disse “tá na hora de reunir os pais, os alunos 
tudo, que a escola não pode mais funcionar, porque ninguém se compromete pra 
pagar”. [...] não recebia a contribuição do governo. E ali não tem mais condições, 
porque o povo não se encorajava. Os que vieram depois não foram conscientizado 
pra levar aquele trabalho em frente. É pena. [...] não sei o que, eu digo “gente, 
vamos botar na nossa cabeça que tudo no mundo tem um fim”. Grandes empresas 
foram a falência, né? Uma escola que nunca teve uma verba própria, nunca ninguém 
se dispôs de dizer “nós vamos pagar uma mensalidade correta”, nunca se 
organizemos pra dizer assim “nós não vamos deixar essa escola morrer”. Hoje não 
tem comissão. E aqui nesse lugar ninguém quer uma escola particular mesmo [...]. 
Mesmo lá não é aquela escola Santa Teresa. Lá é longe daquela escola Santa Teresa. 
Quando o povo entrava ali, entrava com o compromisso de que? Sinceridade, fazer 
um trabalho sincero, ali nunca. [...] A vantagem era essa, o Prefeito não tava 
metendo o bico lá. Então todo aluno era tratado igual. (Dona Luzia, depoimento). 

A escola a qual a entrevistada se refere como: “mesmo lá não é aquela escola Santa 

Teresa” (depoimento), se trata da escola municipal, que adotou nome semelhante ao do 

Colégio Santa Teresa. No relato acima, Dona Luzia chama a atenção para um aspecto 

relevante referente à evolução da vida política do lugar que não pode ser ignorado. Trata-se, 

na verdade, da intensificação do poder público, ou seja, da crescente municipalização que 

ocupou os espaços antes geridos e sustentados pelo trabalho comunitário. A prestação de 

serviços públicos, característica típica do novo cenário, exigiu menos iniciativa dos mutirões e 

do trabalho de cooperação. Não é interessante para o poder público repartir sua área de 

atuação e, sobretudo, com quem possa transformá-la em palco de atuação dos atores políticos 

que sejam ou lhes façam oposição. Nem tão pouco, possui a preocupação em oferecer uma 

educação de qualidade. Ao mesmo tempo em que essa nova política educacional abriu espaço 

para maior acesso dos moradores às escolas, não se pode esquecer que ela tem como objetivo 
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atender aos interesses do governo. Soma-se a isso, o interesse em desestimular o espírito de 

cooperação e alimentar a dependência da população em relação à prefeitura.  

Na minha opinião toda a existência do Colégio Santa Teresa (aperto no coração de 
digitar esse nome), sempre esteve arraigada na política: politica do bem estar, 
politica social, política provedora da cidadania, política boa, não essa coisa nefasta 
que dela se apoderou e a apodreceu deste seu fundamentos físicos até o que ela 
possuia de mais sólido e significativo, o amor de seus filhos!! Enquanto ficarmos 
nesse jogo de 'QUEM É MESMO O CULPADO? "estaremos meramente 
colaborando com a perpetuação de uma cultura "política nefasta", que usa o povo 
jogando minorias contra outras minorias e se lucrando com a dispersão que a 
confusão causa na mente do povo. Basta de partidarismo na nossa escola! Ela 
precisa de mais solidariedae, de mais partilha e de mais amor! Tenho dito! 
(depoimento 20/10/15, 10h45min). 

Os valores que fomentam o comportamento individualista são internalizados 

paulatinamente, e sem que se deem conta, as pessoas se tornam profundamente envolvidas por 

eles. Não se sentem mais responsáveis pela coisa comunitária, transferindo para as mãos do 

poder público, a prestação de todos os tipos de serviços. Isto produz uma precariedade nas 

relações com o outro, enfraquece os laços sociais de solidariedade e suprime a coletividade. 

As pessoas têm dificuldade de enxergar ao seu redor os sinais de injustiças sociais, deixam de 

se inquietar com as desigualdades, tornando-se pouco habilitadas para denunciá-las.  

Consequentemente, este, dentre outros motivos, ocasionou o distanciamento da 

população e o relativo abandono da escola. Além disso, o partidarismo político penetrou na 

escola, e houve o momento em que por discordarem e possuírem pontos de vistas distintos, a 

boa relação entre os Irmãos Lassalistas e a Associação de Moradores começou a se desgastar. 

Esse descompasso influenciou na saída dos irmãos, agravando a crise administrativa do 

colégio. A Associação de Moradores passou a agir isoladamente e praticamente sem diálogo 

com a comunidade. Tanto que algumas pessoas, que participaram do fórum, citam o 

cerceamento e interrupção na comunicação entre Associação e Moradores como o ponto mais 

crítico desses difíceis dias que o colégio vem enfrentando.  

Outros consideram que o surgimento de escolas públicas levou as pessoas a migrarem 

do Colégio Santa Teresa para e estas, pois deixariam de pagar a mensalidade.    

É o que nós podemos dizer é assim, a vida política aqui atrapalhou, hoje a escola vai 
praticamente fechar, e tudo o que o município, o estado vão se desenvolvendo as 
coisas vão mudando, então hoje não dá mais pra manter uma escola que tem o 
mesmo nível de estudo aonde o estado não se tem. Então quer dizer, além da 
educação ser obrigação do estado e do município, quer dizer, o município e o estado 
estão fazendo a sua parte. Com isso o governo municipal não vai deixar de manter 
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uma escola que é da sua responsabilidade pra manter uma escola particular. E a 
demanda de alunos hoje também vê isso, que os pais não vão ter condição de pagar 
uma mensalidade de escola particular devido à situação financeira de cada aluno ser 
precária, então com a mudança de estrutura do estado município fez com que a 
escola hoje praticamente chegasse a fechar as portas. (Professor Coimbra, 
depoimento 78). 

Em resumo, a hipótese elaborada pelos moradores é a de que a emancipação política da 

cidade fragilizou os vínculos das relações comunitárias e provocou consequentemente o 

enfraquecimento do Colégio Santa Teresa. Dito de outro modo, a criação ou instalação do 

município, dividiu e separou as pessoas em grupos com interesses distintos e opostos, que a 

partir disto passaram a disputar o poder, colocando o Colégio Santa Teresa no alvo das 

disputas político-partidárias.   

[...] foi questão política né, a política do município é já havia assim uma briga 
política, politiqueira [...] que envolvia né grupos tanto que muitas pessoas afirmam 
que essa briga, essa separação que havia mexeu muito com a forma de viver das 
famílias daqui do período, que havia muita união, a ideia de comunidade e que 
quando a cidade se tornou, foi emancipada, aí surgiu essa separação né, porque já 
envolvia a questão do dinheiro, a questão do poder.  
Olha, eu acho que não só a minha visão mas da maioria das pessoas do lugar, que 
essa questão politiqueira, que não é nem da política em si, mas o lado negativo da 
política é que veio  de certa forma quase que destruir o próprio Colégio Santa 
Teresa, as pessoas, a ideia a visão que as pessoas tinham né, porque já chegou [...] 
ter uma briga por interesses né, questão do poder, de estar dentro de uma prefeitura 
com todos os recursos em mãos e que deveria ser muito bom pra escola e alavancar 
ainda mais né, acabou assim destruindo. E aí houve sim uma separação, uma briga 
muito grande né, a escola depois que começou a receber recursos das prefeituras, se 
perdeu muito do que tinha sido construído, [...] da questão da educação em si, foi 
perdida. (Professora Roberta, depoimento). 

Da análise sobre essa hipótese, surgiu um questionamento: se a escola ajuda os 

indivíduos a formar e construir valores, por que ela não foi capaz de se sobrepor ou sobressair 

das disputas político-partidárias travadas logo após a emancipação política da cidade?  Esta 

mesma questão foi apontada pela professora Roberta Ramos, quando considerou que “apesar 

das pessoas [...] terem estudado na escola, terem uma visão crítica, [...] acabaram se 

influenciando muito com a questão da politicagem” (depoimento). 

A leitura e análise dos depoimentos e comentários levam a deduzir que as modificações 

processadas historicamente, próprias da dinâmica social, política e econômica do lugar, cada 

vez mais capitalista, desestabilizou a estrutura comunitária, organizada e elaborada com 

elementos distintos dos apregoados pelo capitalismo. . 

                                                           
78 Professor Antônio Ferreira Coimbra (conhecido como Professor Coimbra) em Presidente Médici em 28 de 
janeiro de 2016. 
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4.13 DIAS DIFÍCEIS: A SITUAÇÃO ATUAL DO COLÉGIO SANTA TERESA. 

A imagem postada na rede social despertou sentimentos diversos. A indignação, 

manifestada por todos, foi o primeiro deles. Se por um lado gerou tristeza e decepção, do 

outro, os sensibilizou a refletir, debater e procurar formas de solucionar o problema. Em meio 

ao desencanto, se sobressaiu à boa vontade de propor e superar os obstáculos. Alguns 

propuseram alternativas viáveis à recuperação; outros demonstraram não acreditar nela; e 

houve também aqueles que apontaram possíveis causas e culpados.  

Afinal, o que dizem ou sugerem os entrevistados e as pessoas que se pronunciaram no 

fórum? 

O Colégio Santa Teresa, sempre foi conhecido por ser excelência em educação e 
administração! Uma escola como esta, de tantos serviços prestados a nossas 
famílias, a nossa cidade, a nossa região, não poderia ser alvo de disputas políticas 
tão nefastas, este discurso de apontar o dedo a procura do responsável não nos levará 
a lugar algum, o que realmente importa agora é encontrar uma maneira de contornar 
a situação! (depoimento 19/10/15, 20h12min) 

Diante disso, propostas foram lançadas e colocadas na pauta da discussão, tais como: a 

necessidade de repensar e criar novas maneiras e possibilidades de aproveitar o espaço.  

Os momentos são outros, a realidade é outra, quer ajudar a escola vamos chamar os 
gestores, os empresários, intelectuais e as autoridades locais para definir estratégias 
de cooperacão. Da forma que segue gerenciada, para palco de disputas eleitoreiras, 
tá fadada ao fracasso qualquer tipo de ação. (depoimento, 20/10/15, 14h24min). 

Todos concordam que o colégio seja revitalizado, porém, não mais para desenvolver as 

mesmas funções que desempenhou até o ano de 2015. Sugerem que funcione como um centro 

de memória, pela importância que representa para a história de Santa Teresa e por todo o bem 

que fez.  

[...] em cada família/casa medicense estão os frutos desta escola. [...] ressuscitá-la 
seria uma questão de honra, nossa. [...] dar vida ao Colégio Santa Teresa seria com 
outro nível de ensino, projetos culturais/sociais”. [...] somente diálogo da sociedade, 
dos gestores e do poder público. Além disso, a classe empresarial deveria da sua 
contribuição. Mas ficar procurando donos e/ou culpados não será o caminho. Na 
minha opinião o único caminho é ceder o espaço físico para o município, revitalizá-
lo, pelo menos a estrutura se manterá de pé, a história da escola ficará acesa. Trazer 
a escola com a mesma pedagogia e idealismo é um engodo. E lamentações não serão 
suficientes. (depoimento, 20/10/15, 13h37min). 

Ou que o local seja aproveitado para a realização de cursos profissionalizantes, 

conduzidos pelos egressos ou por outras pessoas convidadas a compartilharem seus saberes 
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com a comunidade. Que haja transparência na execução e que a população participe e 

acompanhe. Que os egressos possam doar dias de serviços em atividades variadas, de acordo 

com a disponibilidade, formação e habilidade de cada membro. Compartilho da ideia de 

mobilizar uma campanha e adquirir verbas para revitalização, mas, sem comprometer o 

caráter comunitário da instituição. 

Eu tenho uma sugestão assim, a minha proposta é se a associação de moradores com 
seus novos dirigentes possa procurar meios seja com entidades, pública ou religiosa 
do mundo afora pra procurar fazer uma reforma na escola completa, e em vez de 
estar dando continuidade ao nível de estudo que o estado e o município tem, procure 
parcerias com entidades educacionais públicas estaduais para manter cursos técnicos 
na escola que seria a proposta mais viável. (Professor Coimbra, depoimento 79). 

Para tanto, a Comissão de Moradores deve estar aberta ao diálogo com a sociedade – 

convocar eleições e voltar a ser participativa. Fortalecer atitudes, valores e novas formas de 

cooperação, com certeza, não é uma tarefa fácil, mais vale a pena o esforço de manter acesa a 

memória dessa rica experiência educacional, que sem sombra de dúvidas, permanece viva em 

cada um que teve a oportunidade de vivenciá-la. Indiscutivelmente é o mínimo que se pode 

fazer. E os frutos dessa árvore frondosa, continuam lançando as sementes, em terras, por 

vezes, distantes. Então, a questão é avaliar os pontos críticos, entretanto, não se concentrar 

somente no que poderia ter sido feito ou no que se deixou de fazer, de realizar, mas também 

naquilo que é preciso e se pode fazer para resolver a situação. 

[...] Só boas lembranças nessa escola. O prédio hoje pode até desabar, mas acredito 
que todo serviço prestado não foi em vão, as sementes plantadas continuarão a 
germinar. Infelizmente o jogo político ou politiqueiro fez nossa velha escola 
desmoronar. Incompetência de alguns? não sei. Talvez incompetência e intolerância 
todos nós. (depoimento 20/10/15, 09h19min). 

Deixo aqui registrada a provocação de uma das participantes do fórum: 

“A professora Eliane Rego, tem tentado reunir a comunidade, os alunos e ex-alunos 
pra tentar definir novas estratégias para ajudar a escola. Fizemos o primeiro 
encontro, pouca gente apareceu para dar sugestões e ai? Vamos ficar só no fala fala 
ou Alguém vai partir pra ação ?”(20 de outubro de 2015 às 16h28min). 

  

                                                           
79 Professor Antônio Ferreira Coimbra (conhecido como Professor Coimbra) em Presidente Médici em 28 de 
janeiro de 2016. 
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CONCLUSÃO 

Nesta fase da pesquisa, retomo a questão que coloquei como ponto de partida: o que a 

história sobre o movimento de educação popular na comunidade da antiga Santa Teresa do 

Paruá, tem a dizer à sociedade atual? 

Ao estudo de campo, realizado com os agentes envolvidos e que vivenciaram sobre o 

tema da pesquisa, faço inferência de que essa experiência educacional, consolidada e 

materializada com a construção do Colégio Santa Teresa, se apresenta como um importante e 

valioso legado.  

A riqueza dos depoimentos evidenciou que nesta escola, se assumiu verdadeiramente o 

compromisso e a responsabilidade de formar cidadãos críticos, comprometidos com a 

transformação da comunidade e do mundo no qual  viviam. Convém lembrar que, “Seus 

idealizadores sonharam para si e para seus filhos uma educação libertadora e, por isso, 

definiram o lema da escola, que continua sendo: ‘ESTUDE PARA AJUDAR O SEU 

POVO’”. (THIEL e WOLLMANN, 2000, p. 100). 

As falas enunciadas, constitutivas da realidade, permitiram constatar que a oferta de 

uma educação preocupada com o desenvolvimento pleno do cidadão, se concretizou de fato, 

porque durante quase toda a sua trajetória histórica, a instituição conseguiu manter a 

autonomia, sem estabelecer vínculos efetivos com o poder público e os programas oficiais do 

governo, dessa forma, pôde adotar uma filosofia pedagógica própria, a qual privilegiou e 

primou pela formação de pessoas conscientes da necessidade de viver e intervir na construção 

de uma sociedade melhor e mais humana.  

Diante de uma realidade afetada por inúmeros problemas e dificuldades sociais, o Pe. 

Dinis elaborou e estabeleceu um conjunto de ações, a partir das quais, iniciou o processo de 

mudanças significativas voltadas para melhorar as condições de vida da comunidade. E assim, 

foi gestado o Colégio Santa Teresa, com a missão de preparar as pessoas para colaborarem 

nesse processo de transformação.   

Sua presença dinâmica, criativa e aguçada, encorajou e estimulou os moradores a 

realizarem toda a obra, comunitariamente. Valores tais como, a cooperação, solidariedade e 
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coletividade, estiveram presentes e ajudaram a construir também as bases de sustentação do 

Colégio Santa Teresa, tanto de sua estrutura física, quanto humana.  

Contribuiram para esse sucesso: a presença notória do Pe. Dinis; o empenho do casal de 

professores Eliane Feitosa Rêgo e Aécio Domingos Rêgo, portadores de uma visão 

educacional diferenciada para a época; o cuidado e zelo dos Irmãos Lassalistas na continuação 

do projeto; e o envolvimento de toda a comunidade, engajada e atuante, no sentido de garantir 

e realizar outras conquistas.  

O Colégio Santa Teresa, ampliou as oportunidades de criação e difusão do saber, com 

destaque para a formação, preparação e aperfeiçoamento dos educadores no nível de segundo 

grau magistério.   

Outra característica fundamental da escola, e que contribuiu para a sucedida experiência 

educacional, que nela se desenvolveu, foi o estabelecimento da relação dialógica e o encontro 

com quem estava do lado de fora dela. Os conteúdos estavam associados com a vida da 

comunidade, envolto de reflexões sobre os problemas que a envolvia. Os alunos sentiam 

interesse e gosto pela escola, pois se sentiam parte e responsáveis por ela.  

Esse movimento de educação proporcionou aos moradores de Santa Teresa inúmeros 

benefícios. Os bons resultados obtidos são facilmente identificáveis quando se ouve 

depoimentos dos alunos que tiveram a oportunidade de frequentar esta escola, de que, aonde 

vão, procuram difundir sua prática docente ou em outros segmentos, expõem os valores 

aprendidos, como o respeito à dignidade humana, a valorização dos fundamentos éticos, o 

olhar estético entre outros aspectos relevantes.  

Os professores são profissionais criativos, que se destacam pela maneira didaticamente 

rica de desempenhar as atividades de ensino-aprendizagem e buscam paralelamente ao 

trabalho docente, refletir sobre as questões sociais. Há destaque ainda para aqueles que não 

exercendo as funções do magistério, atuam em atividades diversas engajadas aos movimentos 

sociais, ocupando cargos nos sindicatos, associações, cooperativas e atuando como lideranças 

comunitárias e políticas. 
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Outro fruto colhido com esse trabalho está relacionado à aprovação satisfatória dos 

professores formados no Colégio Santa Teresa, nos concursos públicos na Região do Alto 

Turi.  

O Professor Edvane Rubem Teodoro, que nos últimos anos assumiu a direção do 

colégio até o seu fechamento, em sua fala, no encontro de ex-alunos, que ocorreu em 03 de 

janeiro de 2015, ressaltou duas características que em sua opinião, definem os anos de 

existência do Colégio Santa Teresa: os ganhos versus a difícil sobrevivência financeira.  

Alunos e ex-alunos do Colégio Santa Teresa, receberam uma herança bendita, que 
norteou o rumo de vida deles. Fez com que todo mundo tivesse um norte pra seguir, 
e querer caminhar nesse horizonte.  
Eu digo sempre, que desde 79, quando a escola foi construída, até agora em 2015, a 
história do Santa Teresa teve duas vertentes, duas faces da mesma moeda. De um 
lado, você vira é: glória, sucesso, é conhecimento, vivência de vida, conhecimentos 
éticos, morais na vida das pessoas. Você vira a outra parte, é um choro financeiro 
pela escola desde 79. De lá pra cá, as pessoas trabalharam no serviço comunitário, 
pedindo bolsas, foi essa maneira das pessoas correrem atrás. (Edvane Rubem 
Teodoro, 2015, informação vebral). 

A professora Eliane, lembrou nessa mesma ocasião, que as questões que envolvem a 

situação atual do colégio, não podem ser resolvidas a partir de ações isoladas, requer um 

esforço conjunto, onde cada um possa dar sua contribuição, participando ativamente na 

produção de ideias favoráveis a gerar vida nova, sobretudo voltar a lançar a luz neste espaço 

que abriga intensa e fecunda história de construção e disseminação do saber, que representa o 

significado concreto de sua existência. 

Isso aqui é vida, não pode deixar morrer. Foi minha vida, é a vida de cada um de 
vocês que está aqui. Embora alguns já tenham morrido como Aécio. A situação pode 
ser revertida, construímos isso aqui numa época difícil. Vocês foram atrás de 
prefeito, de governador, dependeram de algum político para fazer essa escola? 
Nesse percurso, como em todos os percursos, houve alguns problemas, muitos de 
condução, de relacionamento, insatisfação. Isso é natural, faz parte da vida. Aqui foi 
feito por nós, ninguém é perfeito. Então, é claro que nem tudo foi perfeito. Mas não 
é a hora de a gente culpar, e cobrar de ninguém. Cada um assume, onde foi omisso, 
se é que houve omissão, quando você poderia ter contribuído mais e não contribuiu.  
Hoje, se não bater na porta do prefeito, não faz nada. Porque é o prefeito que tem 
que fazer. É claro que eles têm obrigação, não é disso que estou falando. Não estou 
eximindo. Quem está em cargo público, tem mais obrigação do que nós, porque eles 
estão no poder. Tem mais responsabilidade porque no momento estão com o poder 
nas mãos. Não estou eximindo de suas responsabilidades. Mais não podemos 
depender exclusivamente, até para manter a nossa independência.  
Para manter a independência daqui, não foi fácil. É preciso a gente valorizar. Isso 
não é saudosismo, é o lema “estude para ajudar seu povo”. (Professora Eliane Rêgo, 
depoimento80). 

                                                           
80

 Entrevista de Eliana Rego. Presidente Médici, 03 de janeiro de 2015 
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O potencial proveniente do saber construído no Colégio Santa Teresa, não se perdeu em 

meio à degradação física de suas construções. Os valores desse trabalho não desapareceram, 

haja vista que continuam dialogando e acompanhando a evolução temporal. Estão vivos, 

permanecem pulsantes e latentes, sempre atuais e necessários para uma educação que pensa 

na emancipação social, política, econômica e cultural dos sujeitos. O grande desafio hoje dos 

“filhos desta escola”, além da revitalização do prédio, seja para transformá-lo em um centro 

de memória ou para a oferta de cursos técnicos, é encontrar ou pensar em novas 

possibilidades de intervir juntos e rompendo com a forte dependência da população em 

relação ao poder público. É com esse pensamento, e nessa perspectiva, que esta pesquisa, ao 

contrário de apresentar neste momento, um parecer de conclusão, encerra suas investigações, 

no entanto, deixando em aberto, este desafio. Desafio este, que julgo poder ser o início de um 

novo projeto, de uma nova investigação afim de que o legado do colégio Santa Teresa 

permaneça vívido. 
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ANEXO 1 – Carta comunicação, 25 de novembro de 1975 
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ANEXO 2 – Resolução n. 14, 20 de fevereiro de 1974 
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ANEXO 3 – Ficha de observação 
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ANEXO 4 – Ficha 
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ANEXO 5 – Modelo de relatório de estágio 
 

 

 

  



194 

 
 

ANEXO 6 - Ficha para auto avaliação 
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ANEXO 7 – Ficha para observação 
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ANEXO 8 – Acordo assinado entre os irmãos Lassalistas e o bispo (cópia do documento)  
 

 

 




