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liA 'libertação' é um ato his torico e 

não um ato de pensament~ ••• nao é 

possível libertar os homens enquanto 

não est~verem em condiç?es de obter 

alimentação e bebida, habitação e 

vestimenta, em quantidade e qualida

de adequadas." (Marx e Engels, A 

ideo~ogia alemã, 1979,. p. 65.) 
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À memqria de meus pais que, pelo te~ 

temunho de vida, me ensinaram 

do que os livros. 

-, 

mais. 
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R E S U M O 

o objetq do presente estudo ê a descrição e aná1i
~e dos projetos de desenvolvimento de comunidade imp1anta-

p 

dos em São Luís do Maranhão, pela Secretaria de Educação e 
Ação Comuni tária, nos períodos 197"1-74 (Projeto Euterpe) e 

1976-78 (Proj eto Desafio), no' que se refere à" participação 
das populações carentes da periferia de são Luís na açao edu 

cativa dos referidos projetos. 

Inicialmente, apresentamos um resumo histórico do 

contexto político e econômico do Maranhão antes de 1964, en 
fatizando a questão da resistência à modernização," ofereci

da pela oligarquia agrária local,. para então, num segun~o 

momento, discutirmos a repercussão do golpe militar de 1964 
. . 

na substituição da antiga oligarquia agrária--' representada 

pelo "vitorinismo" durante 20 anos -- pela nova oligarquia 
tirbana', possibilitando, assi~, a renovaçãri das forças polí

ticas necessárias ao fortalecimento e auto-afirmação do Mo 
vimento de 64. 

Estas análises iniciais fizeram-se necessárias pa
ra que pudéssemos contextua1izar.o momento po1ítico-econôm! 

co-social dé emergência dos projetos comunitários, desve1a~ 

.do, desta forma, a sua verdadeira natureza, qual seja, a de 

id~ologia de justiça social. 

Assim, identificamos artic~lações da política de

senvolvimentista com o aumento da concentração do capital t~ 
bém no estado"do Maranhão através da implantação de projetos 
de desenvolvimento. Essa determinaçãó visava facilitar a 
imposição das políticas rígidas necessárias' ao desempenho das" 

. instituições que conduziriam o processo de elevação dos ín

dices de desenvolvime~to, o mais rápido" possível, freando ~s 
manifes"tações populares i fato e"v.idenciado nà e:str"atégia de 

desenvoivimento de São Luís, ora estu~ado. 



RESUMJ: 

Le but de cette étude c'est la description et l'an~ 

1yse des pro,j ets de déve10ppment de communauté imp~antés à 

são Luís du Mar~nhão, p~r la Secretaria de Educação e Ação 

Comunitária" dans 1es périodes de 1971-74 et 1976-78, on ce 

qui conçerne la participation des popu1ations pauvres de la 

,phériphérie de São Luís, dans 1 'action. éducative des proj,ets 

ci-dessus rapportés. 

D'abord, on présente une esquisse historique du con 

texte politique et économique du Maranhão avant 1964, en 

mettant en relief la question de la resistence à la moderni 

sation, offerte par l~oligarchieagraire locale; ensuit~ on 

'discute la répercussion ,du coup mi1itaire de ~964,',dans le 

sens de la substi tution de' l' a-ncienne oligarchie agraire 

réprésentée par le "vitorinismo" pendant ,,20 ans - par 

la n?uvelle oligarchie urbaine, ce ~ui a rendu" possible, 

ainsi, la rénovation des forces po~litiques nécéssaires -a 

l'affermissement et à l'auto~affirmation du mouvement mili
taire de 64. 

Ces analyses pr~alabres ont été necessaires pour 

q~ 'on puisse mettre un contexte de' moment politique" écono
mique et social de l' issue des' projets communautaires en mon 

trant sa vraie nature, c'est-à-dire celle de l'idéologie, de 

justice socia1e. 

Ainsi, on a identifié d'es, articula'tions de la pol!. 

,tique de développement avec l'accroissement de la concéntr! 

tion du capital dans l'etat du Ma~anhão à travers l,'implan

tation de projets de développem~nt. Cette décision avalt 
comme' but rendre faci1e l' ~mposition des pOlitiques' séricu

ses qui étaient nécessaires aux institutions; cela mênerait 
1e proces d'augmcntation des indices de dével~ppement, le 

plus vite possible, en freinant les manifestations popula!. 

res, ce qu'on peut voir dans la stratégi~ de dévelpppement 
de. são Luís. . 

r'''~r''r~~A' 
'UNDACÃO Gt::ítJLlO VAitGAt 



INTRODUÇÃO 

Ao nos propormos fazer um primeiro estudo sobre as 
~ 

cOndições do desenvolvimento de Sã.o Luís, capital do estadQ 

do Maranhão, centramos nosso interesse em doi.s projetos· -

Euterpe e Desafio - implantados sucessiva~ente nos perí~ 

dos 1971-74 e 1976-78, pela 'Secretaria de Educação e Ação 

Comunitária (Sea-c). 

Tal interesse foi suscitado nao apenas por se cons 

ti tuírem esses proj etos na primeira manifestação concreta de 

uma açao sistematizada, deflagrada no âmbito municipal, em 

São Luís; surgiu, sobretudo, a partir do exame dos documen-

tos pe~tinentes, que enfatizavam a necessidade de particip~ 

çao das camadas populares nos projetos governamentais, bem 

como da análise da proposta destes projetos de levarem as 

comunidades a uma· mudança de mental~dade, de modo a se tor-

narem capazes de autopromover seu desenvolvimento. 

Conseqüentemente, passamos ~ questionar a atuação 

da~Seac quanto aos seguintes asp~ctos: 

- os interesses subjacentes à ação.do governo muni 

ciapl, em função das reais condições dãs comunidades envol

vida~ pelos dols projetos; 

- como as comunidades que VIvem em condi~ão de qU!. ~ 

se absoluta exclusão social receberam uma propbsta de parti . ~ 

cipaçã~ ativa na gestão do seu·próprio desenv~lvimento se, 

para eras, a conj un:ura autoritária d? nosso .país ainda nao 

abrira espaço "para o reconhecimento de mov~m~mtos reivindi 

1 
~ 
\ 
". 
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cativos como os interlocutores legítimos das populações";l 

- das entrevistas que realizamos com os diversos 

agentes dos Projetos Euterpe e Desafio, como também das abo! 

dagens de rua, entrevistas informais com pessoas dos bair-

ros e povoados, e presidentes. de associações de moradores 

(da época dos projetos e posteriores) ,i fomos conduzidos a 

ques~ion~r de que modo a j~stiça social, preconizada como 

indispensável nos projetos 'governamehtais, ter~a condição de 

se tornar viável, num momento histórico de expansao e aper 

feiçoamento de um sis.tema econômico concentrador de rique-

zas. 

Diante desses fatos, o desenvolvimento de comunida 

des co'ncebido pela Seac pareceu-nos questionável, por esse 

órgão assumir posturas diferentes em relação ao conceito de 

desenvolvimento adotado nos dois projetos. 

No Euterpe primeiro projeto -- a visão de desen 

yolvimento da. Seac revela incongruência por concentrar-se na 

. dimensão cultural, sem articular as atividades desenvolvidas 

por' seus agen tes com a real fdad"e social e econômica das po

.p~lações. Isto demonstra maior valorização do aspecto ideo 

lógi.co em detrimento da real situação da reg~ão. 

lBoschi, Renato & Valladares: Lícia Problemás na anátise de' movim~n
tos sociais; comunidade, aç50 coletiva e o papel do" Es.tadó. Trahalho 
apresentado à Reunião do Grupo de Trabalho rvbvimentos SocIais Urbanos. 
Friburgo, 21 a 23 out ... 1981. p~ .10

1

• 

i. 

r 
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No segundo projeto - Desafio - constatamos a pre 

dominância do enfoque eco~ômico nas atividades previstas e 

desenvolvidas, com vistas a promover a iniciativa do traba-

lho cooperativo das comunidades para uma melhoria ào padrão 

de ~ida dessas populações. Este intuito, todavia, não esta 

va diretamente relacionado com o primeiro projeto nem com as 

reais necessidades das comunidades . 

. 
A p~oposta da,Seac de transformação e melhoria das 

" . 
condições de vida pela habilitação profissional apresenta-

se-nos com caráter contraditório, pois propicia um corte nas 

relações de produção por não p':toporcionar condições para que 

"o produto dq trabalho sej a vinculado ao merca-do. 

Este complex~ de relações foi fic~pdo mais claro i 

medida que ampliávamos o estudo d~: 'teóricos das ciências so 

ciais e políticas - Gramsci;Marx, Inosentsev, Safira Am-

man, Sunkel, Cornely, Kowaric~, Miriam Limoeiro, entre ou

tros. Nossa vivência acadêmica no Curso de Mes~rado possi

bilitou-nos direcionar nosso questionam~nto crítico a partir 

das abstrações mais simples sobre a ação da Seac para com as 

"comunidades carentes, até uma melhor compreensão doa real ida 

.de determinada pelas relações de interesses contraditórios 

das classes dominante e dominada. 

Assim é que com o intuito de descrever e· analisar 

o conteúdo implícito e explícito dos projetos, procedemos a 

um levantamento e estudo de documentos, planos, projetos, 
" . 

relatórios, bibliografia específic~ e geral. teal~zação de 

entrevistas informais com os técnicos do Euterpe e 'do Desa-

fio, bem como pessoas das comunidades envolvidas: 
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No es·tudo bibliográfico de natureza geral, procur! 

mos estabelecer algumas' càtegorias de análise, tais como: 

conce i to de ·desenvol vimen to de comunida.de; 

- conceito de participação; 

conceito de ju~tiça sociali tendo como apoio 

maior a sociedade capitalist~, t~oria tle classes; o papel 

dos intelectuais na reprodução das· ideologias das classes 

dominantes. Estas categorias contribuíram para que fosse 

evid·enciada: a -real situação do contexto desses proj etos, nos 

. limites deste trabalho. 

A partir desses critêrios, o conteúdo deste estudo 

foi'distribuído em três capítulos, a seguir discriminados. 

No capítulo l/traçamos o perfil do quadro estrutural do Ma

ranhão, enfocando os antecedentes conformad.ores da es trutu

ra sócio-econômica e cultural do estado e as transformações 

i~postas pelo capitalismo já em sua fase mais avanç~da -- a 

monopolista .de estado, que determina a perda da hegemonia da 

capital maranhense. 

No.capítulo 2 tecemos considerações sobre a justi

ça social na conotação da "nova" ordem que ca.racteri'za a 

ação governamental. 

No capítulo 3 expomos e analisamos o conteúdo dos 

dois proj etos -- Euterpe e Desafio' - implant·a-dos .. pela Se

cretaria. de Educação e Ação Comunitã~ia nos períodcis estuda 

dos. 
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o interesse por este estudo deveu-se ainda a uma 

inquietação suscitada pela ênfase dada, pelo Governo, à ne

cessidade de partiaipação efetiva das camadas populares em 

projetos pertinentes ao seu dese~vo1vimento, como também à 
p 

eiigência de integração dos plano& e programas govepnamen~ 

tais~num momento histórico em que o comportamento social 

da população da periferia de São Luís ~ontrariava os padrões 

considerados normais pelas c1ásses do~inantes. 

Na realidade, do, que temos observado, a participa

çao popular não passa de iniciativas sugeridas pelos órgãos 

responsáveis pela execução dos planejamentos. 

Por fim, ao'conc1uirmos, retornamos às questões que 

direcionam este trabalho, expondo como foram por nós compr~ 

e~dido~ os conceitos de justiça social, participação e de

senvolvimento que, desde o golpe militar de 1964, constitui 

ram prioridade nos discursos do Governo. 
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CAP!TULO I 

PERFIL DO QUADRO' ESTRUTURAL DO MARANHÃO 

1. ANTECEDENTES POLrTICOS 

O distanciamento do estado do 'Maranhão dos centros 

de decIsão do país, associado ã liriti-t:aç'ão de instrumentos de 

cemunicação t se por um lado retardou o processo de informa

ção, 'por outro; facilitou a manipulação ideo16gica das mas-
\ .' 

. sas. 

Podemos considerar o momento histórico a 'que se re 
.. 

fere o presente estudô (1971-78), e,m parte, como um esforço 

de auto-afirmação, no Maranhão, dd movimento politico-mil! 

t a r de' 196 4 . 

A ideologia do desenvolvimento impregnava planos e 

programas que direcionavam a estratégia de ação do Governo 

brasileiro, acrescida da exigê.ncia de que essa açao se pro

.·cessasse de forma integrada, nos três níveis do poder _. f~ 

deral, estadual e municipal. Desse modo, esperava o Gover

no ensejar o desenvolvimento econômico simultâneo com a pr~ 

.moçao social dos trabalhadores. 

Esse nível ampliado de párticipação, constante do 

Plano de Metas 'e Bases 2 do Governo Médici, enfatiza'va, den 

tre as prioridades da ação setorial, o revigor<;lmento dá es-

2Brasil. Presidentes, 1969. E.G.Médici. Nttas' e bases para a ação do Go 
vemo. Presidência da República, p. 4. 
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trutura de decisões, em nível municipal, mediante a realiza 

çao dos 'p lanos de desenvo lvimen to 'looa l in te grado •. 

Ao Serviço Federal de Habitação e Urbanismo 

(Serfhau) cabe estabelecer as normas de elaboração destes 

planos que sao para esse órgão "o 'processo que busca entro

sar, entre si, os diversos setores do plano, a nível local, 
• 

isto ê, o setor físico, o social, o eCQnômico e o adminis-

trativo",3 subordinados aos objetivos gerais e globais do· 

desenvolvimento local e, segundo Cornely, "para garantir a 

árticulação das diversas esferas administrativas busca entro 

sar o plano local em programas regionais e nacionais".4 

Nesse programa, que'se propõe de permanente valor! 

zaçao econômica e social das populações ã margem do proces-

so de desenvolvimento, a comunidade passa a ser considerada 

indispensável e, assim, ê acionada a integrar, de forma co 

ordenada, seus esforços aos esforços da União, do~ estados 

e dos municípios. 

A redefinição dos objetivos nacionais do movimento 

. p0J:lt ico-mil i tar de 1964 impunha a necess idade de implantação 

de um "sistema permanente de· planejamento integrado, racio 

nal e' de fácil operacionalização, nos níveis federal, esta

dual e municipal, a fim de elevar o nível de confiabilidade 

da opinião pública brasiieira, na ação governamental".5 

A Secretaria Geral do Ministério do Interior, pela' 

3Serfhau/Ministério do Interior. Publioações téonioas -J969-19?4. São 
Luís, ~ntro de Documentação da Câmara ~runicipal. 

4 Come 1y .. Seno A. Planejamento e partioipação ocmunitáT'ia: 2.cd. São 
Paulo, Cortez ,& ~braes; 1978. p. 23-4. ' . 

5Brasii. P~sidentcs, 1969 .•. cito p. 7. 
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Portaria n 9 00114/70, criou a Coordenação de Programas de 

Desenvolvimento 'Comunitário, que tinha por objetivo "o entr~ 

sarnento (a nível de planejamento) e a articulação (a nível 

de execução) dos diversos órgãos locais, regionais' e nacio

nais, oficiais 'e particulares qus atuam no desenvolvimento 

de comimidades, .visando integrá-los nos amplos objetivos do 

desenvolvimento .nacional". 6 

o momento hist6rico do fin~l da·d~cada de 60 e iní. 

cio da de 70 caracteriza-se por urna política de assustador 

aumento da ,concentração do capital, com vistas à mudança do 

modelo econômico. '.' 

Já estavam em franca. ascensão todos os componentes 

para a entrada do paí$ no capitalismo monopolista, a saber: 

- elevação do nível de exploração da classe traba-

lhadora ;. 

- concentração de renda~ 

- manutenção de baixos s~lários; etc. 

Completava este quadro: 

- redução das l,iberdades democráticas; 

- não-permissividade de mobilização das massas; 

- enfraquecimento relativo dos Poderes· Legislativo 

e Judiciário; 

-' hipertrofia do ~parelho de segurança para repri

mir manifestações de oposição. 

6Jorna1 O Imparcial. são Luís, 13 fev. 1970. 



9 

Desde a implantação do governo militar de 1964, vi 

veu-se, no país~ um regime de indisfarçadb autoritarismo. 

Mesmo a despeito da conjuntura pOlítico-econômica vi:. 

gente, no início dos anos 70, o Maranhão contagiou-se de in~ 

si tada euforia desenvol vimentista da nova força política que, 

em 1966, assumiu o governo local. 

Para satisfação da grande maiQria das classes pop~ 

lares, as eleições de 1965 baniram do cenário políti<70 mara 

nhense o líder do PSD -- Senador Vitorino Freire -- que há 

20 anos monopolizava o poder no estado. Esse período, devi:. 

do i forma personalista corno o líder pessedista desenvolvia 

sua ação política rta condução de todos os neg6cios do esta

do, foi cognominado da "vitopinismo". 

rior 

Com base no poderio dos senhores de terras do inte 

os coronéis -- a ação p.olítica do senador do .PSD ma 

ranhense abrangia desde a esfera federal até os limites mu

nicipais. 

Esse monop6lio caracterizava-se por tima política 

clientelista, com exacerba~ãodo poder dos coronéis, cuja 

palavra ou ação tinha força de lei. Além do mais, 'não se 

permitiam cbncessões nem contestações;. a autoridade do coro 

nel impunha a obediência da população local, da qual arrog~ 

va para si a legitimidade de sua representação: Ji a nível 

de .partido, era Vitorino Freire quem tornava as decisões e· 

tFaçava as diretrizes a 'serem seguidas. O PSp maranhense 

pare~i~ portanto, uma fortaleza invencível, representada p~ 

la vontade firme e inquebrmú:nvcl do senador governista. 

'. 
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A estrutura fundiária de são Luís se, po'r um lado, 

possibilitava a sua população manter-se fora do alCance da 

ação direta dos "coronéis", por outro, nao a eximia, dos efei 

tos da açao político-partidária ~esses senhores. 
ti 

Na capital maranhense con'centravam-se as forças opi 
sitoras ao coronelismo, representadas por uma' maioria expre~ 

siva das .camadas populares. e que se cOl}stituíam no único re 

duto de oposição a esse modelo pOlítj..co. Todavia, a nao ser· 

durante as campanhas eleito~ais até os resultad6s dos pIe! 

tos, a vontade e os anseios dessa parcela da população eram 

abafados, por lhe faltarem lideranças com respaldo nacional 

e acesso aos meios de comuni~ação. 

A estratégia para manutenção desse modelo político 

consistia na rejeição i modernização. Segundo Ribamar Cal-

deirá, "a estagnação econômica, social, política e cultural 

assegura uma ordem estável da sociedade",7 e, no caso mara

nhense, garantia também o poderio da oligarquia agrária. Os 

meios, para, tanto, não importavam quais fossem; daí a frau-

de ter no est~do caráter quase-institucional, o que não dei 

xava margem para perspectiva an~madora de mudanças no contex 

to do desenvolvimento do Maranhão. 

A responsabilidade pela não-evolução da estrutura 

política e s6cio-econômicado estado convergia, então, para 

o Senador Vitorino ~reire. 

Isto serviu de escopo para a elite intelectual con 

7Caldeird, J.R. EatabiZidade aodiaZ e crise poZ{tica; um ~studo de ca
so. ;;ão Luís .. 1979. p. 16, mimeogr. 
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quistar a adesão das massas, na tentativa de conseguir o es 

paço negado nas funções administrativas superiores "e no po

der decisório no âmbito do estado. 

p Para o governo do recém-vitorioso movimento militar 

de 1964, urgia auto-afirmar-se na~ionalmente. Agora, eram 

imprescindíveis ati tudes concretas que pudess"em demonstrar 

o interesse em resguardar e atender os anseios das grandes 

maiorias locais: 

"( ••• )0 estado capitalista com direção he

gemônica de classe permite garantias de 

inter~sse econômico de certas classes do 
minadas, eventualmente contrárias, a cur

to prazo, aos interesses econômicos das 
classes dominantes, mas compatíveis com 

seus interesses políticas, com a dominação 
hegemônica."8 

Assim, as eleições de 1965 realizaram-se em todo o 

estado sob a proteção de forte aparato da força federal, e 

culminaram com um resultado que, tendo expurgado o vitori

"ni~mo do cenário político maranhense, s~tisfez um grande a~ 

seio da maioria do povo, e bem mais aos interesses de domi

naçao· hegemônica do Governo. 

o Maranhão começou, então, nova fase políti"co-adm! 

nistrativa. O governador eleito converteu em sLogan sua pr~ 

tensão de construir·um"Maranhão Novo". 

O novo governo .do Maranhão mostrou-se .aos olhos do 

8Poulantzas. Poder poL{tico e cLasses sociais: 
1974.·cap. 3, p. 205. 

Porto, "Martins Terra, 
" . 
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povo corno símbqlo de alguns valores há muito' excluídos pela 

política partidária até então vigente. 

o vocabulário usual, característico da ideologia de 

países em desenvolvimento, passou a enfatizar termos corno 

planejamento, reforma administrativa, exploração dos recur

sos naturais, criação de infra-estrutura, eficiência, dina-

mismo, progresso etc. 

Grandes realizações foram 'anunci'adas. Os maranhen 

ses de reconhecido valor foram chamados a participar do go

verno e iniciou-se intensa movimentação de técnicos de alta 
,,' 

.qualificação, procedentes de outras regiões do país, para 

analisar e orientar, em conj un.to com os técnicos rnaranhenses, 

a viabilização do processo de desenvolvimento ~o estado. 

Planejamento passou a te,r' conotação especial e pri~ 

ridadeno Maranhão. Foi criado um Grupo de Trabalho, Asses 

soria e Planejamento (GTAP) que passou a funcionar junto ao 

gabinete do governador, ~om status de hipersecritaria e so 

brepondo-se aos 6rgãos existentes. Estés, quer por ~ua es

~rutura burocrática obsoleta, quer por seus quadros de pes-

soaI, não ofereciam abertura a um processo de mudança. 

Assim, o governo do est~do recém-elevado ao poder, 

.em 1966, confiou a urna equipe de jovens especia~istas as f~ 

ções de maior responsabilidade e que exigiam capacitação, te~ 

no16g-ica. Isto, se por um lado' constrangia e desagradava t~ 

da a plêiade de antigos e tradicionais administradores, por 

outro" gratifi.cava a grande maioria dos maranhcnsés da cap.!. 

tal que ansiavam por mudanças. 
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Ao mesmo tempo,. a concess.ao de autonomia política 

,ao município de são Luís fortaleceu as expectativas de dese~ 

vo1vimento para o Maranhão corno um todo. A primeira eleição 

para prefeito da capital, em 1966, demonstrou a consagrada 

aceitação de unia liderança há,muito reclamada nessa capital; 

"( ... )a.massa ve. na pessoa do líder o projeto do estado, 

abandona-se a ele, entrega-se à sua di'reção e, na grande' me 

dida, ao seu arbítrio." 9 

deres 

Eram resquícios do populismo vividos pelos dois lí 

José Sarney e Epitácio Cafeteira -- que se elege~ 

ram governador do es tado e pre'fe i to de são Luís, respect i v~ 

mente. 

o planejamen~o, no Maranhão, confo~me falamos an

tes, assumiu, tanto a nível estadual quanto a nível munici-

paI, caráter de instrumento imprescindível e urgente, para 

ordenar essa unidade da Federação. 

o anacronismo da. estrutura administrativa do esta-

do nao era, todavia, o único grande obstáculo à elaboração 

de um plano de desenvolvimento global. O governo de idéias 

modernizantes, logo de início, deparou-se com a "escassez e 

'tendenciosidade de informações sobre os grandes . agregados 

econômicos e sociais que tornariam impossível a delimitação 

precisa dos fenômenos sobre os quais se pretendesse atua!',.1 o 

A açao inicial do governo estruturou-se, então, no 

9Weffort, Francisco. O popuUsmo na po"l{tica brasiZeira. Rio' de Janei
, ro, Paz e .Terra,· 1978? p. 41. 

10 I Programa de Governo do Maranhão 
p', 2, miIheogr. . 

Administração José S~rney. 1967, 
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conhecimento e~pírico sobre a comunidade maranhense, mas res 

guardou, segundo' consta ·em seu programa, o cuidado de inte

grar os objetivos do mesmo aos objetivos dos Planos Nacio-

nais e Re gionais de Desenvolvimento Econômico. 

Por força da Emenda Constitucional n 9 18, lia nova 

discriminação. da: renda agora marcadamente central is ta só .. 
e 

possível manipular com as variáveis Consumo e -Investimentos 

Públicos que se tornam'os instrument9s do Estado, e os pro

gramas a executar ~onforme essa política, sem perder de vi~ 

ta que a escassez de recursos para investimentos deve condi 

cionar a sua alocação setorial' e espacial" .. 11 

Em tais condições, j á o governo estadual sentia gr~ 

de limitação para seu~ planos ambiciosos d.e. mudar, a curto 

prazo, a fisionomia sócio-econômica e cultural do Maranhão. 

Se as dificuldades que permeavam a execução de uma 

açao planejada a nível estadu'al eram vultosas, a nível muni 

cipal mostravam-se mais acentuadas e desanimadoras. 

Inexistia a sistematização de medidas voltadas pa

·ra o aprimoramento do pessoal, para a profissionalização do 

servidor. 

No estudo realizado pela Prefeitura de são Luís, 

com vistas i elaboração do Plano de Desenvolvimento Lo~al In 

te grado e obedecendo a normas do Serfhau, apontaram-se, 'além 

dos fatores determinantes da ineficiência dos recursos huma 

nos. "a inexis tênc ia de mecanismos de rac iona.l i z ação. ele si!,!! 

plificação de ·serviços. mais a determinação dos rot.eiros ad 

llIbid. p.' 3. 
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ministrativos, .possivelmente a se processarem, conforme o 

arbítrio dos servidores"-.1.2 

A gravidade de~ta situação de verdadeiro caos admi 

nistrativo, a p~r com urna economia deprimente, não podia f~ 

vorecer a exeqUibilidade plena de nenhum projeto de' ação pIa 

nificadã; eis po~que o I Plano Diretor de São Luí~ resultou 

exclusivamente na reforma administratixa" ,1 3 que ~erviu de 

alicer~e para a progra~ação do governo seguinte no peiíodo 

1970-75. 

2~ CONTEXTO 'ECONOMICO DO MARANHÃO 

Poucos e breves tem 'sido os períodos .de otimismo na 

economia maranhense. 

Embora já se houvesse posicionado em 1895 com gran 

de destaque entre os estados industriai~, segundo 

Jerônimo Viveirosl~ (só perdia para Minas Gerais, 

,informa 

estando 

acima da capital federal do Rio" de Janeiro, Bahia e são Pau 

10), desde o per~odo colonia1~ quando a pr~dução"de algodão 

e açúcar lhe proporcionou um breve período de apogeu, decli 

nou a importância de sua participação no cenário 'nacio~al, 

acont,ecendo q mesmo em re lação à própria região No:r~este, que 

12Serfhau/Ministério do Interior/Prefeitura MUnicipal de São Luís. , Ter
mos de ~ferência para o Plano de Desenvolvimento Local· Integrado . 

. 1970, p. 2.5.13" mimeogr. 
13Ibid., p. '2.5.10. 

l~Viveiros~ JerÔnim~. História do comércio do Ma~~hão. são Luís, 
ciação Comercial, 1954. v.3. p. 49. 

Asso-
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ji perdera a C9ndiçio de liderar a' economia brasileira. 

Outro período, de 'euforia está ligado ã I Guerra M..m 

dia1, mediante as cotações de a1godio, couros, babaçu1S e 

tecidos, que, entretanto, nao tiveram respaldo da estrutura 

produti va do estado'. 

Essa estrutura oDso1eta, que ti~ha ?uas bases as~ 

sentadas num setor primário dç marcantes caracter~sticas de 
, . 

"modelo semifeuda1': 1 6 nio possibilitouexpansao satisfatória 

da economia enquanto um todo. 

O segundo conflito mundial veio confirmar a total 

'dependência da eco?omia do Maranhio do mercado externo. Pe 

las mesmas circunstâncias do, primeiro conflito, ocorreu no

vamente uma reati vaçãô econômica, ~,om valor'izaçio dos mes

mos produtos - algodão, couros, ,b~'abaçu e tecidos õ 

Após a normalizaçio dos preços dos produtos que a 

guerra tornara escassos, houve nova retração da economia até 

a década de 50. A essa época já se verificava acentuado de 

clínio no parque têxtil, que s,ó na capital desempenhava fun 

,-çio altamente empregadora, e em razao do qual se criara, um 

mercado consumidor. 

O empresariado maranherise nao quis ou nao soube re 

'investir os vultosos lucros, obtidos naquele perí~do áureo, 

,lSBabaçu -- palmácea dotada de frutos comestíveis e oleaginosos com ofer 
ta de largo aproveitamento industrial, mas, no estado, na época referI 
da,apenas comercializavam-se as amêndoas, e o processamento industrial 
restringia-se ã produção de óleo de cozinha e torta do bagaço para ex-
portação. ' 

16Tribuzi, josé. Fo~ção eaonômiaa do Maranhão. ,são Luís, 1981, p. 25. 
, , 

" 
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na renovaçao tecnológica dos equipamentos industriais já uI 

trapassados, mantendo os mesmos da· época da implantação da 

industria no século XIX. Preferiu investir em empreendime~ 

to; imobiliários, no Sul do país, 

o Centro-SUl firmou-se crimo centro hegem6nico domi 

nante· e a divisão nacional do trabalho passou a se realizar 

conforme.as necessidades desse centro. Ne~sa divisão ~ Ma-

ranhão funcionou como rese~vatório d~ terras, de matérias-o 

primas e de mão-de-obra bar~ta para a expansao das forças 

capitalistas dominantes da região Centro-Sul. 

Como· reservatório de ter.ras abundantes e devolut~s, 

livres das estiagens· que periodicamente assolam o sertão nor 

destino, o Maranhão contribuiu durante muitas décadas para 

alivi~r as pressoes populacionais que se exerciam sobre o 

Nordeste. 

A grande seca das décadas de SO e 60 fomentou in-

tensa movimentação de contingentes de migrantes para a ama-

zônia marannense. 17 Nessa mesma ocasião, em que os migran-

. te~ foram a traídos, por força dos plano.s governamentais, p~ 

ra a disponibilidade de terras virgens, naquela· r~gião mara 

nhense, facilitou-se o acesso a elas com a abertura de um ra 

mal rodoviário da Belém-Brasília, para o Nordeste, ·através 

de Grajau-Timon, no Mararihão (anexos 6 e 7) .. 

Essa re·gião virgem e devoluta foi ·a opçao que o g~. 

verno estadual, apoiado. pelo fe.deral, ofereceu à imigração 

17Arnazônia maranhcnse ou.pré-amazônia é a rcgi.ão situada entre os vales 
do ~b.arim, Gurupi e Tocantins (ver anexos 1 e S). 
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nordestina e ã ocupaçao produt i va .pela mão-de-obra rural que, 

"pela primeira vez, em te~ras do Maranhão, encontra condi

ções de liberdade relativa de produção, sem o ônus feudali

zante do for-o e da venda da produção a preços deprimidos que 

caracterizam as' rel,ações com o latifúndio".l 8 

Parecia até que,.enfim chegara o momento' de liber

tação para o lavrador ... 

Todavia, durante esse período .as medidas governa

m~ntais de apoio, 'contraditoriamente, ao invés de fixar o 

migrante, pxop~ciar-lhe condições adequadas para desenvolver 
\ : 

sua capacidade produtiva, serviram para escorraçá~lo das ter 

ras cultiváveis. 

Mas nao poderia ser diferente, pais aq~ela era a 
<, 

fas~ de preparação da base física~~ra a entrada ~o capita

lismo na amazônia maranhense~ 

o trabalhador rural nordestino ainda nao conseguia 

apreender a dominação ideo16gica que permeava a política. g~ 

vernamental de integração da amazônia e' expansão das fron

.teiras agrícolas, como um mecanismo de consolidação da dom! 

nação política e econômica. Nem de leve ele poderia supor 

que, exatamente naquele momento .de sua chegada às terras in 

tocadas do Maranhão, estava começando, também, sua peregri

naçao d~ gleba em gleba ... 

Não·poderia ele sequei suspeitar que no mesmo mo-

mento em que o governo do estado lhe franquea~a,as terras 

18Tribuzi, José. op. cito p. 28. 
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virgens da pré-amazônia maranhense., para expandir afrontei 

ra agr:CcoZa do estado, faz.ia-o também, com maior 1ibera1id~ 

dade até, aos capitali~tas do Sul, do Sudeste e do país in 

teiro, a fim de defZagrarem a modernização do setor agrope

cui~io. Afinar, na contepção capitalista, s6 o capital g! 

ra riqu~zas e progresso. 

o Maranhão vivia mergulhado na pobreza, logo, era 

preciso· atrair os grandes capitais.q~e movimentariam as ri

quezas latentes em seu solo e, assim, mudariam a fisionomia 

do estado com o "desenvo Zvimen to para o povo". O camponê s., 

com seus métodos primitivos d~'cultivo do solo e de cuidado 

com' os rebanhos, tinha bai.xa pr·oduti vidade e 'levavá o solo 

ã· exaustão. As terras do Ma'ranhão foram postas em oferta. 

A década de 60 registrou grandes disputas de terras e vio

lento processo de expulsão d~ posseiros no vale dó Mearim, 

até então limite da zona agrícola que agora avançava para a 

amazônia. 

Começou a penetração na mata. O trabalhador da zo 

na dos cocais 19 maranhense, onde o penoso trabalho de cole-

ta e quebra do babaçu o despoja. de quaisquer perspectivas 

·de vida digna, sem o mínimo de bem-estar, onde toda a sua 

produtividade tem corno forma de pagamento o "vale",2o que 

dispensa o uso de moeda, sai em busca de.melhores .condições 

de trabalhe e de vida. 

19M[crorregião situada entre os vales do Itapecuru e do Mearim (ver ane
xos I e 5). 

20Porrna ainda usual no interior do estado para pagamento 'ao t~abalhador. 
Exclui a moeda e consta de nota sem valor jurídico, mas com atribuição 
de dinheiro, no. qual o administrador ou o proprietário da terra regis
tra o valor estipulado arbitrari~nente ao produ~o recebido e~ assim, 
coage o traball\ador a abastecer-se das mercadorias de quç'.preçisa nas. 
quitandas ou armazéns do pr6prio dono'da terra. 
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,O sofrido lavrador, convicto de que "aque tas terras 

tá pT'ás bandas do Turi 21 não têm dono ainda", pensa que vai 

realizar seu grande sonho - ter a posse de um "trato" de 

terra para plantar sua roça livremente. 

E vai adentrando a mata, abrindo picadas, fazendo 

roçados, entusiasmando-se com a produção e formando os pri-
, 

meiros povoados na terra que não era de ninguém... Em Victor 

Asselirri encontramos a comprov~ção dessa realidade, .. 
nos va 

rios depoimentos prestados, por moradores da amazônia mara 

nhense: 

"Cheguei em 1962. Naquele tempo erá só ma 

. ta bruta e havia poucos habitantes em Açai. 

1ândia( ... ). Em 1964, começou a abertura 

parà as matas. O próprio povo com seus 

esforços, enfrentando as dificuldades ( ... ) • 
Eram todos pobres e 1ascados.,,22 

Sem muita demora, porém, seguindo a trilha aberta 

por eles, vieram os "gri teiros" . De início comprar'am as ben 

feitorias encontradas, e os posseiros foram para mais adian 

te, na mata virgem. Depois tornaram-se numerosos, tinham 

dinheiro e eram de uma gariânci~ insaciável. ,Implantou-se o 

poder da força, da violância contra trabalhadores indefesos, 

c institucionalizou-se â corrupção e a fraude p~ra legali

zar as terras tomadas aos trabalhadores. 

As?im, os lavradores preparavam o "caminho do apo~ 

21Corresponde à porção noroeste, da prê-amazônia (ver anexos 1 e, 2;" mi
crorregiões n9 29 e 34). 

22 ~poirncnto de lUTI morador em Açailiindia-Ma. In: Asselim, Victor. Grita 
gemo Petrópolis, Vozes/CPT, 1982. p. 28. 

" 
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sarnento das terras pelos grileiros que nao demoraram ache 

gar. "Foi uma calamidade pior que a febre que matou tanta 

gente." 23 

Quase todo o interior do estado tornou-se área de 

conflitos entre grileiros e posseiros. Praticamente 
.. 

so a 

baixada maranhense ficou isenta das criminosas e sangre~tas 

disputas de terras. g uma região de s~los pobres que nao 

oferecem atrativos para satisfazer, ~ curto prazo, a avidez 

de lucros dos capi talis,tas, em empreendimentos agroindustriais; 

todavia, presta-se bem para a pecuária extensiva. 

No Norte-Nordeste continuou a dominar um setor agro 

pecuário de caráter bastarite rudimentar e de escassa in'dus

tria1ização. Condicionados ã permanência de instituições an~ 

crônicas e conseryadoras que lhes impediam de acompanhar o 

ritmo de crescimento econômico ~ desenvolvimento socla1 do 

Centro-Sul, que outro papel lhes caberia desempen~ar 'senão 

o de mercado de terras, de matêrias-primas e de exército in 

dustria1 de reserva em potencial? 

o processo de industrialização do país estendeu-se . ' 

atê o' setor agropecuário e, o Centro-Sul se posicionou na li 

derança desse processo. " 

Essa estrutura 'de dominação regional dentro do país 

ref1etiu-~e no enfraquecimento gradativo do estado e da re

gião nordestina atravês da dependência econômica, cultural' 

e"po1ítica. 

. f 
23Id. ibid. p. 28. 

" 
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e política. 

, O Maranhio, unidade das màis pobres da federaçio, 

"tinha em 1970 uma renda per aapita de Cr$ 433,3d, a' segun-

dapmais baixa da regiio (a primeira mais baixa cabia ao es-

tado do ,Piauí, com Cr$ 344,50), en4uanto a do Nordeste era 

de Cr$ 643,56. Nesse mesmo ano, a renda per capita brasi

leira ati~gia os Cr$ 2.230,50, cerca de três vezes a nordes 

tina e cinco vezes a maranhense. A maior renda per aapi~a. 

do Nordeste cabia a Perna~buco, Cr$ 900,72".21t 

g possível que a renda nordestina tenha crescido em 

ritmo mais lento que a do Centro-Sul. Pelos estudos da Fun 

daçio Getijlio Varg~si25 calcyla~se que em 1978,a rendi per 

aapita maranhense fosse 10 a12 vezes menor qu~ a renda na-

cional~ hiato, portanto, que se acentuou de modo substan-

cial.' 

'2 Com uma extensio territorial de 624.600Km e pos-

suindo uma populaçio estimada em 3.753.809 habit~ntes, e 

"com um índice de urbanizaçio inferior a 30%, o Maranhão se 

,posiciona com uma renda produto per ~ap~ta de Cr$ 3.427,39 

(US$ 212,00), que é muito baixa· se levarmos em conta que a 

renda. brasileira em 1978 fora de Cr$ 17.135 ;00 (US$ 1.059,00). 

Isto significa dizer que o Maranhão representa 3,3% do efe

tivo populacional do Bra~il, mas s6 s~ apropria de 0,66% de 

'sua renda. Visto de outro ângulo, pode-se dizer q'ue o Mara 

'nhão teria desse modo uma renda por pessoa na ordem de 1/5 

2ltEstado elo ~l"1ranhão. Seplán. S{nteses das diretrizes e .programação pa
ra 1979-,82. São Luís, 1979.' p. 16. 

25Id. ibid. p. 11. 
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da brasileira e 1/10 da paulista, índice que tem feito com 

que se atribua ao estado a condição não apenas de possuidor 

da menor renda p~r capita do país como também do' maior núme 

,ro., de microrregiões homogêneas s,ob a condição de pobreza ab

soluta",26 conforme dados divulgados pela Fundação Getúlio 

Vargas . 

. Além do baixo percentual de p~rticipação na renda 

brasileira, o que realmente está pro.vocando maiores' preocu-' 

pações é o ritmo decrescente dessa participação~ Segundo da 

dos oficiais, "em 1949 o PIB maranhense representa 0,6% do 

PIB brasileiro; em 1959, essa participação sobe para 1,0%; 

em 1970 cai esta para 0,6% ~ em 1977 estima-se um índice me 

nor de 0,66".27 

Este é um dos pontos cruciais dentre os imensos obs 

táculos que se antepõem ao processo de desenvolvimento do 

estado, com evidentes reflexos sobre a qualidade ~e vida do 

maranhense. 

Da' conj un tura histórico-econômica aqui apresentada, 

, em~rge, sem dúvida, uma série de ,proble,mas complexos e de 

difícil solução para o estado d~ Maranhão, dentri os quais: 

. 
a) uma populaçãoestimadi em 3.753.809 habitantes 

19,3% sobre o efetivo de 1970, que era de 2.992.686 habi 

tantes" dos quais 74,9%, ou seja" 2.2'41.521' habitantes loca 

lizando-se na á;ea rural; l5~5% possuindo idade superior a 

40 anos e 59,7% de anal~abctos;, 

26Id. ibid., p. '11. 

27Id. ~bid.> p.'l1. 
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b) uma camada significativa de pequenos e médios 

trabalhadores rurais em-processo de atrofia urna vez que nao 

se criaram estruturas novas para uma articulação sócio-eco

nômica que s'uportasse a penetração do capital monopolista na 

produção agropecuária; 

c) ineiist~ncia de um mecanismo de prote~ão ao cam 
I 

pones, inclusive de drganizaç6es sindicais es~ontineas, con 

tra a .aVassaladora grilagem que se.e~pande a partir da pri~· 

ridade concedida pelo governo i agropecuária e i ocupação e 

uso econômico da terra, o que determina um constrangimento' 

da produção agrícola, de carát\~r nômade e de subsist~ncia; 

d) um processo de uroanização inferior a'30%, sem 

que as cidades possua~ atividades produtivas e "aparelhos ad 
, ' -

ministrativos com capacidade para~ atendimento das necess! 

dades de emprego e de participação na riqueza 'nacional; 

e) um estado qu~ em larga escala depen~e de outras 

unidades da federação para o seu abaste~imento, desde gene

ros alimentícios até os manufaturados, apesar de dispor de 

mais de 15 milhões de hectares de terras cultiváveis e re-

-cursos extrativos ainda virgens ou mal explorado~ pela fal 

ta não somente de um sistema viário eficiente, mas, princi-

palmente, pela não-racionalização da economia nacional. 

Desse contexto pOlítico-econômico capitalísta em 

sua fase mais avançada no país, nO,qual coexis~em,no Mara

nh50 r~squÍcidS do modo de produção feudai, emcrg~ ~ma rr~ 

blem5tica que ~e torna objeto da açao d~ Secretari~ de Edu 
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caça0 e Ação Comunitária de São Luís. 

3. ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS DE SÃO LUtS 

Com apenas 905 kmZ, a ilha de.São Luís, situada a 

pouco mais de ZO de latitude sul"está separada do município 

mais meridional do estado por 753 km e da região Sudeste, 

que detém a hegemonia econômica do país, por quase ZOO ou 

mais ou menos 3.000 km 28 em linha reta. 

Seu relevo,2~ de características bastante simples, 

nao constitui obstácuio para,planos e programas de desenvol 

vimento sócio-econômico. Entretanto, até quase 1970 a es

cassa disponibilidade de meios ~ara intercimbio, a qualquer 

nível, do municipal ao federal, foi a maior razão do isola

mento econômico e sócio-cultural da capital maranhense em 

relação aos contextos estadual e nacional. 

Até a década de 50 a ligação entre são Luís e o 

continente se processava por u~a única via férrea de titola 

estreita que se este~de 'por algumas cidades do interior, no 

sentido norte-sudeste, até a capital do Piauí. Além dessa 

ferrovia,' o contato com a capital, maranhense ri fetuava-:-sc prE., 

car.iamen te pOI' um sistema de navegação fluv,iale marítima, que' 
. ' 

utilizava embarcações de pequeno porte (lancha, barco e ga-

28Nepa'da situação geográfica dé- são Luís (ver anexo 3). 

29Mapa-relevo (ver anexo 4). 

" 
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bárra) .30 O primeiro tipo de navegaçao se processava atra 

v6s de tr~s importantes bacias fluviais que drenam ~ maior 

parte do interior do estado, 31 numa área de 323.720 km 2, de~ 

de as proximidades da fronteira com o estado de Goiás; e o 

segundo, ao longo de 639,5 km de litoral que estabelece con 

tato com os portos de Be16m do Pará, Luís Corrêa no Piauí e, 

com regularidade, com os demais portos do Brasil e, mais es 
• 

paçadamente, com alguns do exteri~r,.para exportação da to~ 

ta de babaçu e, mais recentemente, da folha do jaborandi. 32 

A falta da manútenção de serviços de dragagem das 

vias fluviais não possibilitou, todavia, um aproveitamento 

econ6mico de maior rentabilidade, nem transporte mais rápi-

do do interior para a capital. 

Em tais condições .de transporte lento, oneroso e 

que nao oferecia proteção ã integridade das, mercadorias, t~ 

pouco conforto e segurança aos usuários, o intercimbi~ com 

São Luís era insatisfatório. Até mesmo o transporte 
~ 

aereo· 

que mantinha linhas regulares para todas as ca'pi tais do 

país, a16m do serviço de "táxis aéreos" para atendimento in 

termunicipal, nao era comp?tível com a renda da mai~r parte 

parte da população. À época em apreço, não era usual o sis . ' 

tema de crediário; como, atenuante, havia apenas a passagem 

3°Gabarra é úma canoa grande de um ou dois mastros, com pequeno toldo, 
usada principalmente para o transporte de gado e cargas no rio Mearim .. 

31~pa do sistema hidrográfico' do Maranhão (ver anexo 5) ~ 

32Vegetal arbóreo de cujas folhas a tvbrck, na 'Alemanha , extrai' a pilocar 
pina: Atualmente esse processrunento já se faz na própria filial dessa 
empresa, em são Luís. 

". 
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de cortezia, de oferta restrita a uma Ínfima parcela hipe~ 

privilegiada da populaçio que, por' concessio de fa~ores es-

peciais, beneficiava pessoas de baixa renda que necessitavam 

desse atendimento . ., 
. 

No final dos anos 50, com a abertura de estradas li 

gando centros industriais do Sul e Nordeste i~ novas fron

teiras agrícolas do estado (vales dos rios'Pindarée Mea-

rim), encravadas na pré-amazônia, mo~ificou-se o horizonte' 

econômico do Maranhio e, em'decorr~ncia, o flux6 do -comer-

cio da capital maranhense deslocou-se em direção a essas no 

vas áreas de produção. 

o fator que agora possibilitava a integração do Ma 

ranhão com o Nordeste e o resto do país repercutiu de modo 

marcante sobre são Luís, que deixava de ser o centro polar! 

zador da economia estadual. Essa condição se acentuou mais 

ainda em virtude da proximidade de Belém e Fortale:a, dois 

centros em processo de industrializáção bem posicionados de~ 

tro do sist~ma viário regiona1 33 e que, por isso mesmo, ccns 

tituiam obstâ~ulos quase intransponíveis para a instalação 

-de um poderoso parque fabril. na. tapital maranhense. 

Assim, i medida que o sistema rodoviári0 34 la sen

do melhorado e multiplicavam-se os ~5los de comercialização 

no interior do estado, quebrava-se o "oligopólio-oligopsô-

. n":io,,3 5 da Praia Granq.e - zona portuária da capi tal, de in-. 

33Mapa do sistema Viário (ver anexo 6) '. 

34Ver anexo 7. 

350ligopóÚo -- mercado em que se relaclonam um reduzido'núril€ro de gran
des vendedores e lUTIa il1fin idade de pequenos compradores. Ol i(Jop8ônio 
-- estrutura de mercado em que há apenas reduzido nún~ro de comprado
res. 
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tenso movimento comercial de secos e molhados, ferragens,com 

predominincia do'tipo aracadista. 

o isolamento econômico e sócio-cul tural de São Luís 

agravava-se; su~ área de influência restringia-se agora ap~ 

nas a dois outros municípios com os quais partilhava a su

perfície da ilha' - são José de Ribamar e Paço do" Lumiar -. 
e alguns outros situados nas proximidades, mas' em. terrascog . 
tinentais 36 da baixada; do litoral "nQrte, e os periféricos 

de são Luís Rosário, Santa Rita e Itapecuru, todos mui-

to pobres, de baixa densidade demográfica e desprovidos de 

,qualquer infra-estrutura sócio~econômica. 

Expropriada de sua ~egemonia econômica no próprio 

estado, pela aproxima9ão da entrada do capitalismo monopo-

lista, a capital maranhense passou' a impor-se apeI1as por sua 

função político-administrativa. 

Os eixos rodoviários' implantados cOm vistas à inte 

graçao nacional e ao desenvolvimento econômico regional de

sempenharam funções contraditórias e antagônicas: 

ampliaram as fronteiras agrícolas; 

- propiciaram ao trabalhador rural o acesso às gl~ 

b~s de terras virgens não-violadai ainda pelo capital, nem 

oneradas pelo foro feudalizante; 

- criaram um clima de falsa prosperidade c,om o cres 

cimento da produtividade agrícola; 

"
36Mapa político do estado com microrregiões hOiOOgêncas (ver anexo 2; mi

crorrc giõcs 30," 31, 32 c 36). 
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mas, também, 

- facilitaram a chegada do grileiro, que já vinha 

portando um título de propriedade das terras desbravadas p~ 

lo trabalhador rural; 

- propiciaram a deflagração de conflitos entre os 

trabalhadores pioneiros (posseiros) e os emergentes Zegais 

proprietários das terras desbiavadas e'já cultivadas pelos 

primeiros; 

- por isso, fizeram desmoronar as expectativas de 

permanência tranqUila dos trabalhadores nas novas áreas agr~ 

colas que lhes tinham sido franqueadas pelo próprio Gover-

no; 

- e, assim, aceleraram a expulsão do trabalhador da 

zona rural para a zona urbana, do campo para a capital. 

Enquanto, por força da açao opressora dos "grilei-

ros" que agiam por conta do capital, se processava no inte-

rior do estado a expulsão de trabalhadores, na baixada aco~ 

tecia o êxodo de população~ decorrente do acelerado empobr~ 

cimento da região que agora sofria com a exaustão dos seus 

solos e com o decréscimo-- do intercâmbio comercial com os va 

les médios do Itapecuru e Mearim~ 

De um lado a despossessãó violenta, de outro, a de~ 

p~ssessão sutil, gradativa, aparentemente n'atural ... Começ~ 
. 

va'a.peregrinação do trabalhador rurà.1 pelo ter,ritório .mar~ 

nhense ã procura de um "pedaço de chão" livre para se csta-

belecer. 

" 
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Com um mínimo de pertences, que se reduzia em cada 

etapa de sua peregrinação, o lavrador terminava suá viagem 

quase sempre na ~apital. 

p Cansado de lutar para preservar a posse de uma ter 

ra que regou com o suor de seu trabalho, alquebrado pela h~ 

milhação de ter que reprimir sua revolta ante as injustiças 

que lhe eram impostas pelos donos de t?rra~ e seus asseclas; 

massacrado e conspurcado até mesmo ~ sua capacidade de tra' 

balho, o trabalhador, descr~nte, desanimado e indefeso, di

rigia-se do sertão ou da baixada para são Luís. Ali, acre

ditava ele, pelo menos não seria preciso medir forças com 

os grupos armados, defensore,s dos "direitos" dos proprietá-

rios de terras, e poderia então exercer livremente alguma 

atividade produtiva. 

Os efeitos dessa inquietação no interior do estado 

logo se fizeram sentir em São Luís que, na segund~ meta~ da 

década de 60, teve alterado o seu q~adro populacional, reI! 

tivamente e~tável. A tabela 1 apresenta a população prese~ 

te na data do~ recenseamentos gerais no estado do Maranhão 

-e em São Luís. 

Tabela 1 

População residente ou de direito 

Total 

Es.tado 

são Luís 

1940 

1. 2·31. 955 

84.228 

1950 .1 
1.577.838 

119.785 

1960 

2.477.371 

158.292 

1970 

2.992.686 

330.361 

Fonte: .FunJaç5o IBGE. Censo dem~gr~fiao do estad~ do Mara

n h ã o. 1940 a. 1 9 7 O. ' 



31 

A pop~lação migrante, embora em sua' maioria esti-

vesse habi1itada'apenas ~ara a agropecuiria rudimentar, não 

tinha possibilidade sequer de incorporar-se ao setor primá

rio da capit~l para expandi-lo, por não estar o me~mo sufi

cientemente estruturado . 

. Por só 'poder ocupar uma área que mal dava para con~ , 

truir uma habi tação rústica, nao dispunha o mi'gra!lte de es

paço nem mesmo para umà horta caseira. 

A pobreza dos solos de São Luís, a estrutura agrá

ria, o obsoletismo de métodos e técnicas de trabalho agrop~ 
.. ' 

.~uário, o alto preço dos insumos, a exigUidade de recursps 

financeiros e a falta de e~etiva assist~ncia governamental 

limitavam a produção e a produtividade, que' nãq bastavam nem 

mesmo para a satisfação das necessidades de sua demanda in

terna. Tal situação determinou o nível pouco expressivo da 

economia de são Luís no conte~to estadual. 

Com base nas culturas de subsist~ncia, a atividade 

agrícola se desenvolveu em torno de um pequeno número de pr~ 

~utos em qu~ t~m destaque a mandioca, o milho, o feijão, o 

arroz, a cana-de-açúcar (plantados em pequenas roças), a ba 

nana e a laranja (plantação em sítios). A.área plantada em 

São Luís correspondia a 1.307 hectares. À mandioca era des 

tinado maior espaço por ser também a cul tura mais 'expressiva 

na i~ha, com.excepcional Índice· de produtividade d~ até 10 

toneladas por hectare.' O extrativismo vegetal concentrou

se na coleta de am&ndoas de babaçu: corte de lenh~ e obten

ção de carvão vegetal. Ji a exploraçio do mangue vermelho 

e da madeira teve lugar entre as famíliis de bai~a renda, 
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sendo que o primeiro é utilizado na construção de habitações 

rGsticas e dormentes e a madeira na produção de carvão ou 

construção de cercas. g uma forma de subsistência de baixo 

rendimento econômico. 

o extrativismo animal concentrou-se no peixe e nos 

crustáceos e teve importâ~cia bas~ante expressiva· naecono-
, 

mia de São Luís. A pesquisa de 1968 37 que serviu de base p~ . 
ra os planejamentos da. década de 70 .acusa a seguinte produ-. 

çao: 

Pe.ixes 7.676.507 kg 

" Crustáceos - 1.307.213 kg 

De todas as outras atividades do .~etor primário de 

senvolvidas no município - hortiç~ltura, pecu~ria, suino

cul tura, avicultura - esta era a que apresentava pe·rspect.!. 

vas mais promissoras visto q~e sua exploração requeria in

vestimentos financeiros de maior vulto, o que a. tornava pr.!. 

vativa de produtores capitalistas. 

Ã exceçao do pescado, de crustáceos, aves e ovos, 

. cujo atendimento ã deman'da da capital se faz na . própria ilha 

de São Lu·ís (os dois primeiros nas prais de são José de Ri

bamar, Araçagi, Pau De i tado e Raposa, seus prin'cipai s abas

tecedores), os demais produtos alimentares tinham no inte 

rior~do esta~o'e em outras unidades da Federação os centros 

. 37Serfhau/Ministério do Interior/Prefeitura ~funicipal de são Luís. Ter
mos de referênaia •. . ci t. p. 2.3.8. 

1 ' 
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de fornecimento mais expressivos, conforme demonstra a tabe 

la 2. 

Tabela 2 

Suprimento de alimentos em são Luís 

Produtos Principais fornecedores 

Càrne bovina Zona da baixada, baixo Mearim 

Carne suína são Luís(S.D%), baixo Mearim 

Pescado São Luís, Guimarães, Cururupu 

Aves e ovos são Luís e baixo Mearim 

Cereais e tubérculos: ba Codó, Coroatá, Pindaré 7 Mirim , Ba 

tata doce, arroz etc. .cabal, Pedreiras 

Milho Mearim, Itapecuru, baixada, Pindaré 

Farinha de mandioca Baixada, litoral Nordeste 

Farinha de trigo Rio Grande do Sul 

Açúcar Pernambuco, Alagoas, Paraíb~ 

Café, leite em pó, char- Sul do país 
que 

Manteiga Minas Gerais,· Pernambuco 

Verduras e hortaliças ?ãoLUís, Ceará e Piauí 

Frutas são Ltiís, vários centros"no inte
rior do estado, Bahia, Sergipe e 

"- Rio Grande do Sul 

Fonte: Serfhau/Ministério do Interior/Prefeitura Municipal 

de São Luís. Termos de referência ... cito p. 2.3.12-14. 

A fal ta de tradição e avanço. tecnológi.co no cul ti-

vo em larga escala comercial de frutas,·hort~liças ~. verdu

ras em são Luís e em todo o estado·colidiu com o incremento 

". 
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do plano rodoviirio federal, que favoreceu os hortifruticul 

tores de fora do 'Maranhao '(especialmente os produtores da 

Bahia e do Ceari). Estes assumiram, então, a hegemonia do 

abasteciment~ desse mercado, com uma variedade maior de pr~ 

dutos e, tamhém, mais onerosa. 

Assim, os pequenos produtores; d~ Sã~ Luís foram de! 

xados na opacidade da' ass istência credi tício-f'inapce ira e 

tecnol5~ica do governo: apesar da instittiição pela Secreta

ria de Agricultura' do Estado, no período 1966-70, da patr~ 

lha motomecani~ada e de uma central incubadora que muito f~ 
\ . 

. voreceram os produtores de grande porte, em detrimento dos 

de menor expressão' econSmico-{i~anceira. 

Se a horticu1tura, a lavoura e o extra~ivismo veg~ 
" 

tal nao tinham representação sig~iiicativa no quaqro econS

mico municipal, tampouco ap~cuária detinha es,se privilégio. 

A falta de pastagens adequadas, as 'dificuldades de 

expansao das ireas de pisoteio do gado de grande porte, a 

carência de ração, o sistema criatôrio de semiconfi'namento 

com alimentação fornecida no cocho, além da inobservânci~ de 

cuidados essenciais para efeito de seleção, determinaram 

o baixo rendimento dos bovinos ~suínos. 

Uma vez implantada, a indústria de pasteurização do 

leite absorveu toda a produção local; para isto serviu-se do 

estado, a fi~ de coagir os pequenos produtores isolados a 

entregarem seu produto a preço ínfimo, o que provocou 'gra~ 

, de retração n~ abastecimento. 

o setor secundário, constituído de unidade~ produ-
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tI vas semi-artesanais de .pequeno porte - padarias, olarias, 

marcenarias, oficinas de reparação -- representou uma parc~. 

la da maior importân~ia na atividade industrial, pelo nível 

de absorção de mão-de-obra e valor da pr?dução. Poucas eram 

as grandes indústrias de beneficiamento ou transformação, e~ 

tas quase sempre voltadas para a produção de bens semi~ela 

borados. 

Com predominância do tipo tTadicional, "apenas 10% 

das indústrias locais pode~ ser consideradas dinâmicas".·38 

A relação entre o pessoal administrativo e o dire

tamente ligado à produção era bastante alta em decorrência 

da prôpria constituição das empresas. 

Para um total de "2·.218 pessoas ocupadas no setor, 

537 estavam ligad~s à admi~istração dando uma re'lação de 

t rê s operários para cada se rvicior adminis tr'a ti volt . 39 ' 

Quanto áos investimentos, o subsetor de produtos 

químicos e farmacêuticGs apresentou um volume maior, com cer 

ca de 40% do total do investimento industrial . 

. 
A indústria têxtil, qu~ foi a mais import~nte ati-

vidade indu~trial de são Luís,'em declínio a 'partir da d€ca 

da de 50, encontrava~se praticamente paralisada, "mantida em 

1968, pelo emprego de apenas 460 'pessoas", 1+ Q e .na d€cada de 

70, foi totalmente desativada, com fechamento das oito fá-

bricas existentes na capital. 

38Serfhau/Ministério do Interior/Prefeitura MLH1icipal de São Luís.' TeT'
rrios de i>efeT'ência ••• cit. p. 2'.3.15. 

39Ibid. 

I+ 0 Ibid. 

". 
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'Nb setor terciário, o setor público era o de maior 

expressa0. Por si só, em 1968 empregava 25.350 pessoas; de~ 

sas, 60\ de todo o pessoal empregado no setor isto ~ 15.340 

pessoas -- estavam vinculados à esfera administrativa do g~ 

verno do estado. ~ 

Os outros dois segmentos de servidores p~ 

b 1 icos -- o federal e o munic ipa1 

e ·2.592, respect i vamente. I+l 

empregavam 7.241 pessoas 

O subsetor serviços, doset9r privado, era pratic~ 

mente constituído por bares, lanchonetes, caf~s, restauran-

tes e similares que empr.egavam um total de 692 pessoas em 

1968 e já no primeiro semestre de 1969 sofreu um acr~scimo 

de 231 empregos, perfazendo o total de 923 pessoas ocupadas, 

conforme dados do Depa!tamento Estadual de Estatística· da 

Superintendência de Desenvolvimento do Estad~ do Maranhão 

(Sudema) . 

Quanto ao transporte e comunicação, apresentavam-se 

ambos como componentes importantes do setor terciário (ver. 

tabela 3). 

Tabe.1a 3 

Pessoas ocupadas em transporte e comunicação 

Subsetor I Pessoas ocu~adas 
1968 1969 I 1 70 1975 

Transporte 397 (28* 1.685' 1. 938 

Com.unicação 321 638* 742 983 

. . 

Fo·nte: DEE/Sudema. Censo econômico. Maranhão,.1968 e 1969; 
Fundação IBGE. Censo econômico. Rio d~ Janeiro,.1970 e 1975. 
*Ú"acr6scimo constatado em 1969' corrcsponde ao primeiro semestre. 

41FLUldação IHGE. Censo econômico. Rio de Janeiro, 1970. 

0. 
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o desvio do fluxo comercial· para os ·vale~ do mEdio 

Mearim e· PindarE, decorrente da ligação rodoviária ·dos cen 

tros de produção agrícola do estado com os centros de prod~ 

ção do Sul do paÍs~ causou forte ,impacto sobre o setor co-
~ 

mercio, em São Luís, o qual entrou, em declínio, perdendo a 

posição de principal atividade econômica do município. 

No ramo varejista verificou-se grande incidência de 

pequenas unidades comerciais, como a? mercearias e quitan-· 

das, em que a mão-de-obra. voluntária, de caráter" familiar, t~ 

ve representatividade elevada, bem ao contrário do ramo ata 

cadista, no qual a mão-de-obra voluntária E inexistente por 

imposição da sua própria estrutura organizacional mais com-

plexa. 

Num plano mais amplo, a .absorção de mão-de-obra no 

setor comercial foi pouco representativa, apesar da lmpor-

tante participação do setor na renda do estado. 

Tabela 4 

Pessoas ocupadas no setor comercial em São Luís 

TipO 1950 1960 1970 1975 
, d-e Total Peso Total Peso Total Peso Total Peso 

Comércio estab. ocU2. estab. ocupo estab. ocupo esbab~ OCupo 

Atacadista 124 897 172 1. 774, " 90 646 186 910 

Varejista . 966 ."2.274 1.314 2.447 1.783 5."566 3.130 8.502 

Total 1.090 3.171 1.486 4.221 1. 87,3 6.212 . ' 3.316 9.412 

Fonte: 'DEE/Sudcma. Pesquisa setorial. são Luís' , 1969; FUI1 da 
çao IBGE. Cenr,os eÇ!onômi (!o-come rciais do Maranhão. Rio de 
Janeiro, 1950-75. 
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A pol~tica creditício-financeira dd país de restri 

çao do crédito ,para o comércio, o custo do transporte rodo

viário (já o principal meio utilizado em são Luís) e a 1im! 

tação do mercado constituíram, naquela época, um entrave dos 

mais sérios para a expansão desse setor, com maior repercu~ 

são sobre o ramo atacadis~a, que teve sua área de, atuação 
, 

reduzida aos municípios da baixada, do litoral norte e aos 

municípios periféricos. de São· Luís - Rosário, Santa Ri ta, 

Itapecuru, todos ~om baixa capacidade de consumo. 

Nã9 havendo em São Luís, até o início da década de 

80, centros produtores e indus~riais, o abastecim~nto do co 

mércio local era fei to pelos ce'ntros do Rio dOe Janeiro, são 

Paulo e Recife e, na segunda metade dos an,o.s 70, também por 

Fortaleza. 

A realidade da conjuntura econômica de são Luís evi 

dencia tanto a posição da capital maranhens~, como centro 

prestador de serviços de 'muita importância para 'uma grande 

área do estado, quanto a participação p0UCO express~va dos 

setores primário e secundário na conjuntura da economia 10-

'cal e estadual. 

Com a política desenvolvida, então, com·vistas a 

fortalecer o setor terciário, acreditava o governo poder tor 

nar são Luís o centro po1arizador de todo o sistema eco~ômi 

co do estado e, assim, restabelecer a hegemonia econômica 

dessa capital. 
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4'. TRANSFORMAÇÃO URBAN!STICO-SOCIAL DE SÃO LU!S 

A política de desenvolvimento econômico iniciada.na 

d€cada de 60; o recrudescimento dos conf;itos pela posse da 

terra no interior do estado a partir dessa d€cada; a impla~ 

tação, em fins da d€cada de 70 ,de dois grandes projetos -, 

Carajás e Alcoa -- respondem pela elevação do ritmo de .cres 

cimento demográfico da capital maranhense,com o afluxo de 

migrantes rurais e trabalhadores urbanos de proced~ncias di 

versas que vieram em busca de trabalho, ou já com emprego 

certo, nas empresas do Sul que executavam obras nessa capi-

tal. 

Numa apreciação comparativa do crescimento popula

cional de são Luís, atrav€s dos censos demográficos realiza 

dos pelo IBGE nos anos de 1940,a 1970, ver~ficamos a,despr~ 

porção em 1970,. quando, em relação a 1960, a população abso 

luta da capital maranhense elevou-se para mais de 100% 

Tabela 5 

Crescimento da população de São Luís 

Ano População presente ·1 (%) 

1940 84.228 

1950 119.785 42,22 

1960 158.292 32,15 

1970 ·330.361 108,70 

Fonte: Fundação IBGE. Censos demográficos .J 

1940, 1950, 1~60 e 1970. 

.. 
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'Sio Luís nao disp6e de infra-estrutura urbana para 

atendimento, a ~urto prazo, a acr~scimos de vulto e~ sua p~ 

pulação. 

o sítio urbano da capital maranhense favorável pa

ra ocupação imediata tem dimens6es restritas. O aglomerado 

urbano distribuía-se, até a primeira metade da década de 60, 
1 

em torno de dois espig6es centrais que,se elevam a apro~ima 

damente 1.500m em relação ao ponto central ·da cidade. Aí, 

esse aglomerado constituía· uma área de ocupação ordenada que 

apresentava melhor organização do seu traçado, bem como me

lhores padrões residenciais, por conta de um nível sócio-eco 

nômico elevado dos seus moradores. 

Circunjacentes à área referida, concentravam-se as 

populações de baixa renda,.a classe trabalhadora assalaria

da de domicílio original em SãQ Luís. Constituíam os bair

ros de Camboa, Madre de Deus, João Paulo, Jordoa, Alto Parai 

so, Caratatiua, Sacavém, Macaúba, Codozinho, Lira, Matadou. 
. . 

ro, Fé-em-Deus, todos estes formados pela polarização de 

mão-de-obra, onde predominam habitações de baixo padrão. 

Com a chegada de grupos de famílias procedentes de 

regiões con~lituosas ou.em processo de pauperização no inte 

rior do estado, a partir da década de 50, ampliou-se a área 

de ocupação desordenada, com a formação na periferia dos pr! 

me~ros bairros de invasão com habitações de padrão inferior 

às de mais tiaixo padrão já existentes. São dpssa época: Co 

rEia, Goiabal e Brasília do Matadouro~ Surgiram, cnt5ó; as 

palafitas. 
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A ampliação da antiga área suburbana proletária des 

ta vez fez-se em direção aos mangues. O crescimento da ci

dade se processo~ a partir de então, condicionado pela mar 

gi~alização econômica. 

Nesse período de 1950-60,' a taxa de crescimento de 

mográfico de São Luís alcançou 4,58%, índice bem superior aos 

decênios ,anteriores, apesar de bastant~ inferior ao das de

mais capitais do Nordeste, .que alcançaram cerca de 7%. 

A farta divulgaçio da disponibilidade de recursos 

naturais e da favorabilidade de condições para a agropecuá

ria, ao lado da oferta de terras para ocupação na prE-amazª 

nia maranhense, atraíram os capitalistas do país pelas van

tagens que lhes estavam sendo franqueadas para· implantação 

de projetos no setor da agroindfistria. 

Essa atração, no entanto, nao se fazia exercer ap~ 

nas ·sobre os empr~sários capitalistas, pois os trabalhado

res de áreas rurais decadentes ou marcadas pela violência 

das lutas entre posseiros e grileiros tambEm se sentiram 

. atraídos pe las perspec ti vas de trabalho., der i vadas da pro

posta de desenvolvimento capitalista; desse modo, as regiões 

da b~ixada, litoral norte, e nordeste, Itapécuru e Mearim 

participaram com cerca de 77% da corrente migratória oriun

da do próprio estado, sendo 21% deste efetivo somente de pe~ 

soas que imigraram no qUinqUênio de 1965-69 .. - 2 

Em tais condiç~es, os ~raba1hadores m~grantes soma 

_2 p Zano de Governo do Estado do Maranhão~ Z9?1-?4. p. 67. 
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ram-se às centenas de operários que já haviam sido lançados 

desde a década de 50, na condição de degradação econômica d~ 

corrente do fechamento das diversas fábricas existentes na 

capital (tr~s de tecidos, uma de sabão, gelo e algbdão hi

drófilo, cinco de fiação e tecelagem de algodão e fibrastêx 

teis) ~~ assim, não apena~ elevaram a população global de 
, 

São Luís nos anos 70, mas também fizeram cresc.er a população 

carente. da capital maranhense: 

A fisionomia urbanística de São Luís modificou-se 

sem ~emora. Os bairros de invasão continuaram a proliferar 

com rapidez. Terrenos baldioi"anoiteciam desocupados e ama 

nheciam com dezenas de armaçoes" de casebres .. O sistema de 

mutirão facilitava a construção de um bairr.o, de habitação 

do mais baixo nível, da noite par~'o dia. E assim surgira~ 

na década de 80: Vila Palmeira, Redenção, Vicente Fialho, Co 

roado, Coroadinho, Barés e ~l$uns mais. 

A precariedade do sistema viário em são Luis deve 

ter concorrido, em parte, para que' os migrantes pre~erissem 

instalar-se nas áreas periféricas, quase sempre alagadas p~ 

10 mar, mas que, a priori, lhes. garantia a tranqUil idade de 

'não haver um "dono" para' reclamá-:-las e de lá expulsá-los;e, 

principalmente, porque lhes propiciavam o acesso, sem onus 

com transporte, aos prováveis empregos em servi~os domésti

cos, de vigilância e de construção civil. 

Nbs anos 70 a· exp~nsão do aglomerado urbano de são 

Luís contou com um novo participante -- a burguesia. Ao mes 

mo tempo que se multiplicavam na cidade os bairros prolet5-

rios, a· burgu.esia trocava suas confortáveis. resiàêrícias co-
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loniais, no antigo centro urbano, por moradi~s modernas de 

alto luxo ao longo da orla marítima. Também os empresários 

que chegavam para instalar seus escritórios buscavam os imá 

veis de melhor padrão. 

Deflagrou-se com intensidade a especulação imobi

liária.' Os aluguéis deram saltos assustadores, em descom-. 
passo com o poder aquisitivo, cada vez ,mais b~ix~, da pop~ 

laçãode classe média local, que se yiu forçada a procurar 

moradia nos subGr~ios, determinando a inversão da distribui 

çao espacial da população que, até então, constituía maio

ria na área urbana (ver a tabe~a 6). 

Tabela 6 

Distribuição espacial da popula~ão de são Luís se

gundo os censos de 1940, '1950, 1960, 1970 e estima 

tiva para 1980 (%) 

1940 1950 1960 

Total* Total ,Subur- Total bana 

78,6 55,S. 23,1 100,0 74,2 25,8 100,0 61,3 

1970 1980 

38,7 

Total Urbana Suburbana ·Total Urbana Suburbana 

100,0 47,4 52,6 100,0 32,6 67,4 

Fon te,: Fundação IBGE. Censos demográficos,. 

, 
*Do total de 1940 deixam de constar 21,4% referentes a, pop~ 
lação rural de 5reas desmembradas' de são LuIs', nci d6cada de 
50. 
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A perda de poder. aquisitivo da classe m&dia e seu 

deslocamento do centro urbano para os sub~rbios, osmigran

tes SCEl_'poss.c:s.l. que ocuparam a periferia mas buscavam no 

centro urbano seu meio de sobrevivência -- era esta a comp~ 

sição da nova fisionomia urbanística e social de São Luís,' 

onde se podia ver agora, concretamente, o que & pobreza, o 

que & miséria. 

o migrante rural, com os pertences reduzidos ao roÍ 

nimo indispensável, muitas'vezes, por força de mudanças su

cessivas para mais de um município, chegava a são Luís em 

estado de extrema pobreza. 

A prática da solidariedade entre alguns vizinhos 

fez-se uma imposição natural para garantia da sobrevivência; 

era comum a troca de porções de alimentos como farinha, açQ 

car, café, sal, e at& de pescado. 

No entanto, tal prática tornou-se inviável nos anos 

80. Ningu&m pode mais ajudar ninguém\ e at& o mínimo indis 

pensável i sobrevivência passou a ser artigo de uso/consumo 

proibitivo. 

As condições de moradia e de vida de proletários ur 

banos emigrantes rurais- apresentam diferenciações mínimas; 

uns e outros são pobres 'não apenas pela disponibilidade de 

recursos e dos custos da subsistência de cada um, conforme 

explica Julien Claude,~3 mas, principalmente, porque os in

teresses da sociedade capitalista, em cvoluç5u, impedem que 

ptol~t5rios e migrantes rurais ultrapassem as barrcira~ ge-

~3Claudc, Julien. O suic{dio das democ~ciaS . . Riü de Janeiro, Arte nova , 
.1975. p. 22. 

". 
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radas pela concentração de riqueza e poder. Assim, eles pe~ 

manecem·ã margem dos padrões mínimos aceitáveis peia mesma 

sociedade que estabelece os padrões de dignidade· ede vida 

·de~ente . 

Os que migram do meio rural pensam que na capital, 

já que nao terão a roça, terão facilidade de arranjar um em , 

prego, tal é a disposição que essa gente tem de trabalhar, de . 
ter uma vida melhor. E para os filh~s? Ah! Na cidade há' 

muitas escolas e eles podem até estudar ... 

Este é mais um sonho que logo se desfaz. 

Segundo pesquisa realizada sobre o desenvolvimento 

urbano de· são Luís, pelo grupo de trabalho responsável pelo 

plano de governo no período 1971-74 "65,5% da população mi

·grante situam-se na faixa etária de O a 34 anos, sendo que 

49,3% na faixa de 15 a 34 anosC ... ),,44 o que representa subs 

tancial reforço ap contingente de força de trabalho de são 

Luís, deixada na condição de exército industrial de reserva. 

Quanto ao nível de escolaridade, foi registrado na 

me~ma ocasião que entre os migrantes ap·enas "C ... ) 12,8% dos 

que têm mais de 15 anos possuem o curso secundário; 50,7% sl 

.tuam-se entre os que têm apenas o primário".45 

Das abordagens de rua e visitas domiciliares que 

realizamos em 1982, nas comunidadés envolvidas pelos proje

tos da Seac, pudemos comprovar que o nível de instrução dos 

44Pl ano de Governo do Estado do Maranhão 19'11-'14. p. 67,' 

45Ibid. 
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migrantes, em geral, era inferior ao da população como um 

todo, em face dq baixo índice de escolarização das corren

tes migratórias. 

o crescimento populacional de são L~ís teve um ri! 

mo bem mais acelerado que o crescimento econômico. As indús 

trias planejadas para integrar o distrito industrial de Ita 
1 

qui, em são Luís, foram sendo implantadas de tal 'modo que . 
não podiam absorver toda a mão-de-ob!a disponível do imenso 

exército industrial de res~rva. Adernais, a qualificação de~ 

sa população nao atendia satisfatoriamente às necessidades 

tecnológicas das modernas indústrias. 

A experiência da "grande maioria, senao da total ida 

de da força produtiva migrante, era da pequena lavoúra" de 

subsistência, pesca artesa~al e pecuária extensiva, ou ainda 

a quebra de coco-babaçu. 

Que habilitação teriam estes migrantes para empre-

gar sua capacidade produtiva a serviço da tecnologia capit~ 

lista? Corno poderiam eles engajar-se num mercado de traba

lho planejado com sofisticaçãó para fazer crescer com rapi

dez a·economia do país e reduzir a defasagem do desenvolvi

mento regional? Corno as indústrias receberiam trabalhadores 
-

para manipular máquinas ~ equipamentos elétrico-eletrônicos 

se os mes~o desconhecem quase sempre até mesmo ~ manejo de 

um simples interruptor de luz? 

E assim que a b~sca de emprego na cidade se trans

forma em desilus50, conforme depreendê-se das "entrevistas 

que realizamos nos bairros jnseridos nos proj~tos da' Seac, 

a fim de situarmos o motivo da troca do ~ampo pela cidade. 

". 
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"Quando .a gente sai do interiô pra cidade 

pensa qui & faci .. arran3i imprego purque 
tem muitas firma, mais os patrão pregunta 

logo se tem insperiença. Ora insperiença 

pode num se t~ mais quem t~m saGde e boa 
cabeça é capaz de aprend~ o serviço 
( ')"1+6 ... 

g preciso ter coragem •.• 

"Olhe, dona, nóis qúe viemo's da ·roça temo 

mais.é que t~ corage pri arranjá um meio 
de sobrcvivença e botá os filhos pra 'istu 

dá prá eles t~ uma vida milhó e consegui 

um bom imprego nessas empresa qui tão cri 
~ndo aqui, purque nóis mais velho só . ar

ranj~ vaga de vigilante, de servent~, de 
ajudante de pedrero( •.• ) Os filhos tendo 

.boa instr.ução pode até se um técno ( ... ) 

mais o guverno precisa ajudá muito 

num fartá escola prás cri~nça ( ... ) 
isforço dos pai numbas ta ( ..• ) ,,1+.7 

... 
pra 

... 
so o 

Começa o despertar do velho sonho de ·que, estando 

na cidade, há facilidades para trabalhar, viver melhor e edu 

car os filhos ..• 

1+ 6 Relato de um migrante da baixada, 40 anos, alfabetizado, com grande 
destreza para as quatro operações; sem emprego, vende em' casa algumas 
frutas e cocadas e reside em bairro de invasao -- Redenção (entrevista 
realizada em fev./82). 

1+ 7~lato de um migrante de Itapecuru, 35 anos, residente' em bairro de i!!. 
va~ão -- Vila Palmeira. Alfabetizado pelo Mbbral, biscateiro como pin 
tor de paredes e ajudante de construção civil, sem emprego fixo;· . a mu 
lher 'costura sob enconcnda algumas roupas para homem; um filho de 13 
anos, jornaleiro, cursa. o prim5rio à noite, outro la anos f~z papa
gaios para vender no bairro jlll1to com o irmão de 7. (Entrevista reali-
zada em mar ./8.2) • .' 

'. 



48 

o campones que vem para a cidade nao demora a per

ceber que o progresso industrial não lhe proporciona todos 

os beneficios que im~ginava e, assim, cada um a seu modo, 

mesmo sem entender os mecanismos de funcionamentQ do siste-

ma de produção capitalista, sente que esse sistema jamais 

reduziri as desigualdades sociais, nem eliminari as injust! 

ças sociais. 

Isso depreendenios das entrevistas 'com moradores dos 

bairros que visitamos pára'constatar a receptividade dos'pr~ 

gramas do Governo e o nIvel de expectativa que geraram: 

.. " C ••• ) parece que quanto mais aumenta o nu 
~ero de ·empresas aqui, tudo fica mais ca

ro e mais aumentam as necessidades da geg 
te; a vida. sempre se torna mais difIcil pa 

,ra os pobres e a gente nunca tem vez de 

subir na vida. E não adianta a boa-vonta . . 
de do Governo em querer melhorar as .coisas 
para os pobres porque os capitalistas nao 
deixam que isso aconteça.,,48 

"( .•• ) pri milhori a vida do pobre, só se fô 

pela von~ade e graça de Deus, que pela vog 
tade dos home":' num acontece ... ": 9 

I' • 

Essa forma de olhar a realidade sem, contudo, po

der compreedê-Ia é o que Paulo Freire chama de ."tomada de 

consciência, o que não significa úm estado de conscientiza-

48Relato de um filho de migrante do Mearim, técnico aux~liar de nIveI m~ 
dio, empacotador de mercadorias em supermercado, morador da'Vila Pal-
meira. (Entrevista realizada em mar. /82) • ' . ' . 

49 Idem de um migrante da .baixada, residente em urna invasão, vendedor am
bulantc de IOC'rcadorias baratas: 'pentes, lixas para tnihas, raios para 
pedicurc, eSITU.lltcs, espeIhinhos etc. (Enti'cvista a morador da Rcdcnção 
em fcv. /82) • 

" 
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çao. Para esse nível é necessário um desenvolvimento críti 

co da t0mada de consciência".50 

Encontramos também em Gramsci explicação para esse 
ti 

modo de olhar a realidade, quando ele faz a distinção entr~ 

o elemento popular que Ilsente., mas nem sempre. compreend.e ou 

sabe, e o elemento intelectual que sabe,.mas nem sempre com 

preende e, mui to menos, sente!'. 51 

o impacto foi deve.ras mui to forte para. o cont inge~ 

te migrante de 1960-70 que, tentando livrar-se das cadeias 

do sistema semifeudal em que vivia e da ferocidade dos gri 

leiros, caiu, na cidade, nas malhas do capitalismo em sua 

forma mais avançada - a monopolista de estado .. 

Todos os meios de subsistência são postos em práti 

ca •. Homens, mulheres e crianças fazem o que podem para afas 

tar a fome dos seus lares. Sim, principalmente ~ fome, pOL 

que doenças, vestuário, moradia condizente, ute~sílios do

mésticos e um mínimo de conforto para o pr6prio repouso do 

corpo, nao há como preocupar-se com ·isso ... seria um esfor-

çcrexcess i vo a preocupação com t;antos problemas de uma ve z 

se todos estão impotentes para desvencilhar-se das malhas 

. d.a. ·opressao em que estão imersos ••. · 

o mercado informal apresenta um leque muito amplo 

para adultos e c~ianças. dessa popu·lação mar~ina1. 

Os homens ãdultos ganham. a vida tirando caranguejo 

50Preire, Paulo. Conscientização. Teo~ia e prática dq Zib~rtação, uma 
introdu-ção ao pensamento de Paulo Freire. são Paulo, Cort;ez & t-Ioracs, 
1986~ p .. 26. 

5 1 Gramsci • A. CéJneepção 'diaZética· da história. Rio de Janeiro·, Civiliza
ção Brasileira, 1978. p. 138. 
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no mangue e su!uru (mexilhão) para vender, arrastando cama 

rio~ pescando alkum peixe .(para ·consumo próprio), confeccio 

nando e/ou consertando tarrafas e redes de pesca, tingindo 

e consertando velas de embarcaç6es, limpando poços~fazendo 
. . 

caieiras para vender carvão, construindo em mutirão. novas 

morada~·para parentes, am~gos e vizinhos, fazendo· carretos 
,.. . 

para o proprietário de depósitos de material tosco de cons-

trução {varas, feixe de pindota), vendendo nas feiras e mer 

cados ou corno ambulantes na cidade (a quantidade destes úl-

timos aumentou de tal modo que formam verdadeiros corredores 

nas ruas do centro). ,~ . 

Os· que podem ser .abs,?r"vidos pelo mercado formal em 

gtnal empregam-s e nas empre s as pres tadoras .de serviços ge

rais ou de construção civil, e os ~~asais sem fiihos, is ve

zes, empregam-se corno caseir0s em casas de veraneio ou em 

sítios. 

E as crianças? 'Estas ajudam também nO'orçamento do 

méstico, ganham dinheiro, abrindo pindosa* para cobertura de 

casas e ainda participam dessa etapa passando a palha para 

quem está no aI to da armação da. casa; vendendo na 'porta das 

'escolas, nas feiras e nas ruas do centro da cidade, cocadas, 

manuês (bolo de milho) e picolés de fabricação caseira (din

din); fazendo pequenos mandados. 

Ressal te-se aqui que a· maior parte dessas ati vida

des, em getal, são desempehhadas dentro dos limites do pró-

*N.da A. EIJ1l98l, por çada feixe aberto com 12 palhas recebiam em média 
Cr$ 50,00. Em 1983, o preço passou para Cr$' 100,00. 

. , 
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prio bai~io de moradia, pelos menores que ainda t~m vida fa 

miliar bem estruturada. 

A partir do final da d€cada de 70, ocorreu um au

mento sensível na participação de menore~ no. comErcio ambu

lante de balas, cigarros avulsos e frutas, nas ruas e praças 

do centro de atividades da capital. Outros menores -- ~qu~ 

les que perderam ou se .distanciaram dO,lar, porque a unida

de familiar ou nunca houve ou se fra~mentoupela violência 

da luta pela subsist~ncia - quase sempre t~m na lavagem de 

carros, na guarda de vagas rotativas em estacionamento de 

veículos o seu mercado de trabalho preferido, enquanto al

guns descambam para a delinqU~ncia. 

Para as mulhéres nao foi menos violenta a necessi 

dade de adaptação. psicoemoçional no novo habitat. Na luta 

para compor uma renda mínima q~e pelo menos atenda ã subsis 

t~ncia do grupo familiar, a mulher tímida e dócil do 'inte

rior que chega à capital, quando alcança um nível melhor de 

instrução (quase sempre o ginásio ou mesmo o ~egundo grau), 

em geral para conseguir um trabalho com melhor salário € con 

duzida ã prostituição nas suas .diversas nuanças. De início 

veladamente, depois, sem resquícios de recato e pudor, como 

para agredir toda a ·socíedade. 

·Não há dados estatísticos para comprovar essa rea 

li~ade degrad?nte, todavia o conhecimento empírico sobre a 

mesma nos d'á subsídio para afirmar a profund~za do avil ta-· 

mentD a que a mulher tem de se submeter para conseguir" in 

gresso e/ou se manter n~ mercado f6rmal de trabalho, em uma 

cidade de p0rte m6dio que exige da' mtilhcr a prio!ização dos 

". 
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valores ético-morais. 

o grupo familiar, que no seu habitat de origem em 

todas as circunstâncias se mantém sempre unido, partilhando 

co~ os vizinhos as tarefas do cotidiano, agora enfrenta as 

mudanças da vida na cidade. 

As habitações construídas em âreas restritas, com 

camodos cixíguos, em nfimero'e ~uperfície, obrigam as famí-

lias a viverem confinadas nesse espaço mínimo de uma habita 

ção tão rfistica como a anterior, mas sem a amplidão do cam

po circundante ou da praia, tão necessirios para lhes ali

mentar a ilusão de liberdade. 

. . 
A adaptação do migrante é penosa. 

A desagregação, o desajuste físico-ambiental -vao 

·refl~tir-.se no relacionamento social e afetivo da família no 

lar, na vizinhança, no trabalho, na escola, nas tuas. 

Os valorés ético-morais, que sao o escopo das clas 

ses dominantes para confirmar sua hegemonia, têm pouca impo~ 

tância para as populações espezinhadas pela violência e in

seKsibilidade do capitalismo. 

A agressividade e a intolerância tornam-se uma cons 

tante na vida da cidade. g uma forma natural de que se se~ 

vem ~s camadas' marginais'para reagir i opre~são capitalista, 

expressa como verdadeiro acinte quando: 

- implantam-se indústrias que não podem 

mão-de-obra não-qualificada especificamente.; 

ahsorver 

- amplia-sp a ofe~ta de vagas nas escolas. mas as 

famfiias não têm condições de aceitar a franqpia; 
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- a m?o-de-obra qualificada a nível' médio tem de 

recorrer a alterftativas 'de trabalho aqu~m do seu nível de 

qualificação para garantir a subsistência; 

ampliam-se os serviços de urbanização e a grande 

maioria da população proletária fica à margem dos mesmos. 

De 1970 a 19BO, a população economicamente ativa 
. 

em são Luís, conforme dados do IBGE, apr~sentava-se com a 

seguinte distribuição: 

Tabe'1a 7 

População economicamente ativa ocupada 

-
Total de Setor. Setor Setor 

-' . ~ 
Ano habitan- prlma- segun- t,erCla 

tes rio dário ~rio 
-

1970 .330.361 3.865 15.362 54.395 

1980 449.877 4.000 24.000 60.000 

Fonte: Fundação IBGE. Censos econômicos. 
1970-80. 

. Total global de 
pessoas ocupa-
das 

73.622 

88.000 

Rio de Janeiro. 

Pelo exposto, em 1970 menos de 25% da população 10 

cal exerciam alguma atividade econômica. Dentre os fatores 

'analisados para justificar a transformação urbanística por 

que passou são Luís, este, refererite à ocupação econômica ~ 

sua população é, com certeza, um dos que se nos 'afiguram dos 

mais importantes na formação dos bairros dessa capital, pri~ 

cipalmentedaqueles que suscitam o intercsse da Secretaria 

de Educação e Ação Comunit5ria do Município p3r~ ~ implant~ 

çao dos ~eus projetos de dcsenvolvimento comunitário . 

. A mu~ança na feição urbanística' da-ca,pi.t,al'.muranhc!!, 
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s~ foi concomitante com a entrada do capitalismo no estado, 

e seu processamento foi tão abrupto quanto o foi a imposição 

daquele modelo econômico para sobrepor-se ao até então VI

gente, de características marcadamente semifeudais. 

Daí a expansão simultânea e acelerada do proletari~ 

do e da burguesia, das palafitas e das mansões, do despoja-
I 

mento de uns ·e da exacerbada concentração de riquezas qe o~ 

tros; da elevada participação dos. pr.oprietários e da baixa 

participação dos prod~tbres diretos no processo da divisão 

do produto criado; do recuo das camadas populares para a p~ 

riferia da cidade, do avanço da burguesia para a orla 
.. marl 

tima e da instalação dos escritórios dos grupos financeiros 

e empresas comerciais·no casario colonial. 

A esse· quadro de transformações físicas e econômi-

cas correspondeu a alteração do comportame~to social. das ca 

madas populares, principalmente dos bairros proletários e 

subproletários. Para estes, voltaram-se os objetivos da Se 

cretaria de Educação e Ação Comunitári~de são Luís no afã 

de conformar suas atividades i diretriz da política social 

do Governo brasileiro. 

•. 
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CAPrTULO 11 

" 
A NOVA ORDEM: A IDEOLOGIA DA JUSTIÇA SOCIAL 

1. AÇÃO GOVERNAMENTAL 

"Na mensagem ao· Congresso ·Naciona1., afir 

mei que. o Governo não compreende a práti 

ca da justiça social senão em termos de 

distribuição de riqueza global e tudo pr~ 

tende fazer, para que o desenvolvimento 

econômico seja simultâneo com a promoção 

social dos traba1h~dores e não d~ ~nsejo 

i iormaçã? de castas ou classes privi1e 

.giadas,.mas represente a oportunidade p~ 

ra que o nível de poder aquisitivo dos 

assa1~riados os torne, cada dia, mais pa!. 

tícipes na riqueza comum da Nação. 

Fie~ a esses princípios, acentuei, no mes 

mo documento, o timb.re profundamente hu

manista da po1{tica social do governo, 

que contempla o homem -- empregador ou 

emprega'do -.' como um fim e não como um 
- ~ meio! para que o trabal!to sej a nao so tra 

b~lh~do homem, mas trabalho em prol do 
homem. ,,52 

Os planos e programas dos governos desse per rodo 

Caste1lo Branco, Costa e Silva e Médici a~rescntam pon-

52Br.1sil. Presidentes, 1969 ... cit. p. 22. 

.. 
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tos comuns, nas suas propostas de d~senvolvimerit6, centra-

das no econômico. Não há registro. explícito de programas 

de desenvolvimento social, conforme pode ser observado, nas 

prioridades que tomamos para exemplificar: 
ti 

-

"Reduzir a taxa 'de inflação; incentivos á 
exportação· de produtos ag~ícolas, mine

rais e manufaturados; racionalizar o sis 

tema tri~utário e fiscai; estimular, sob 

controle governam~ntal, o mercado de c~-, 

pitais; criar condições e estímulos no

vos i ~ntrada de capital e tecnologia e! 

trangeiros; conter os níveis salariais, 

em todos ds setores da produçãb; estimu

lar a moderniiação .das estruturas urb~

n·as; executar o plano habi t·acional; criar 

a ind~stria petroquímica; estabelecer n~ 

vos objetivos e criar novos meios na po

lítica de ocupação e dinamização da eco

nomia da amazõnia; ampliar os limites do 

mar territorial~ defender e estimular a 

indústria do caf~ solúvel; formular uma 

política brasileira de energia nuclear; 

modernizar as estruturas universitárias; 
estudo·s sobre reforma -retomar os a agra-

ria; propor o plano ·de integração nacio 

nal; implantar um sistema moderno de co-

municação todo .. ,,53 em o paIS .. 

Para ·0 Governo brasileiro, da execução de tais pr~ 

~ostas ~dviria o ·desenvolvimento ~ocial. Esta segU~ncia €, 

na visão do Prof. Marcelo Abreu,5~ justific5ve.l, pois consi 

53Ibid., p. 4. 

5~Abreu, ~hrce10. Debates: Seminário Nacional de políti·ca -c Planej;lIl1en
to de Recursos lIumanos, r. Rio· de Janeiro, 1978. In: Formação profin
sional e dcsenvo"lvirren'to econômico e social: Rio de .Janeiro, HiV / 
Scnai/ IN! 1979. p. 35-6. 
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dera o desenvolvimento social determinado em conformidade 

com os interesses do sistema econ6mico, com vistas a asse 

gurar a reproduç~o da mão-de-obra . 

.. 
- Para nos, todavia, tais'prioridades deixam trans-

parecer sua destinação à satisfação dos interesses do gran-

de capital monopolista e, numa decorrência natural do , 
.. 

pr~ 

prio sist·ema econ6mico, em que um dos principais objetivos é 

o lucro, tendem estas priorjdades a acentuar as contradi-o 

çoes. 

Na verdade, nao é a reprodução da mão-de-obra por 

si o grande interesse do sistema capitalista, pois o que 

ocorre no.Brasil, nesta época, é uma superexploração do tra 

balhador, a partir do salário dito mínimo que não lhe é su

ficienie para sobr~viver com um minimo de dignidade. 

Para dissimular as contradições inerentes ao siste 

ma capitalista qu~ naturalmente decorrem do processo histó

rico de acumulação, e para assegurar a sustenta~ão das suas 

bases de do~inação, a classe dominante serviu-se da ideolo 

'gi~ da justiça social. 

Esta ideologia comporta alguns níveis indicadores 

d~ di~ensão da proposta do Governo, ·de desenvolvimento na-

cional: 

. 1.· Ação' integrada - o Governo estabelec.eu que sua 

.açao deveria des~nvolver-se de forma integrada, scm presci~ 

dir sequcr de um dos tr5~ níveis da ação setor1al. A nível 

municip~l], a integração ·cíetivar .. sc .. ia através tlo.s planos de 

desenvolvimento loc~l integrado, como parte do sistem~l de 
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planejamento permanente que fora institucionalizado, no 

país, com a dupla finalidade de: 

"C ••• )evitar-se a descontinuidãde ·com as 

inovações e c?rreções; 

C. •• )expressar,. de fato, uma caracterÍs-; 

tica nacional de desenvolvimento ... "55 

Para tanto, até as instituições sociàis , 
foram todas convocadas á participar do 

projeto ~o~ernamerital. 

2~ Centralizaçio de poder para garantir a or-

dem econ6mica e a expansao do capitalismo industr~al, o Es

tado centralita as decisões no P~der Executivo e reorgani~a 

os seus aparelhos ideológicos em funçio do novo modelo de 

desenvolvimento. 

A partir daí, o Poder Executivo exacerba-se em de

trimento do Legislativo e do Judiciário. 

3. Distribuição de riquezp. global - essa preocu

paçao ê visível no Governo Médici, ao referir num objetivo-

síntese das Metas e bases para a açã-o do Governo "o ingres-

s~do Brasil, no mundo desenvolv.ido, at"ê o final do 
~ 

se cu-

10( ... ); construir-se-á, no País, uma sociedade efetivamen 

·te desenvolvida, democrática e soberan~, assegurando-se, a~ 

sim,. a viabilidade econ6mica, social e política do Brasil co 

mo grande potência".56 

As condições políticas criadas pelo E~tado, a pa! 

55Brasil.· Presidentes, 1969 ..• cito p. 7. 

56 Ibid.· p. 15. 

.. 
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tir de então, concorreram para ampliar, com rapidez, a en

trada do capital estran~eiro no Brasil (iniciada ainda no 

Governo JK) e para expa,ndir o domínio tanto das muI tinacio

nais quanto do grande capital nacional, já como base do ca 

pitál monopolista de Estado. 

Os interesses do Estado, em ~special aqueles dos 

setores vinculados direta ou jndiretamente ã economia, fun

diram-se com os interesses dos monopólios, ressaltando-se as' 

multinacionais. 

No capitalismo monopqlista brasileiro, tornou-se 

',freqUente o surgimento de empreendimentos co~juntos do Esta 

do com as multinacionais, ou do Estado, multinacionais e mo 

nopólios nacionais. 

O desenvolvimento industrial se processouc~lere, 

através das subsidiárias das empresas estrangeiras aqul se 

diadas, dos grandes monopólios nacionais. Verificou-se tam 

bém a aceleração do' crescimento da taxa do PIB naquela fase 

do milagre brasileiro. 

At~ o I PND, vivia-se no país um momento histórico 

,de euforia econ6mica com o incremento de atividades indus

triais, de medidas de integração social (instituição dos fun 

dos PIS, Pasep), de integração nacional (de ocupação racio

nal da amazônia), etc. 

Essa visão economicista, no entanto, subsidiou os 

planos de governo a partir de 1964·e a naç~o 'incorporou a 

concepçap do I PND quanto ao aprovei~amento dos re~ursos hu 

manos, como fator de produção c consumo. Isto redundaria em 
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se alcançar o desenvolvimento social, através do desenvolvi 

mento econômico~ 

Retomando- alguns aspectos·da mensagem do Preside!!. 

te Médici, explicitada no início deste capítulo, justiça s~ 

aial, na concepção do Governo, está diretamente ligada à di~ 

tribuição da riqueza, e ainda segundo esse Governo, será pos , . -

sível, com o desenvolvimento econômico, o que por certo, pr~ 

vocará uma melhoria no nível de vid~ da classe trabalhadora. 

o Presidente Médici propos-se "colocar o Brasil, no 

espaço de uma geração, na categoria das nações desenvolvi 

das";57 no entanto, já em 1973, antes do término do seu man 

dato, assistiu-se aos primeiros sinais de esgotamento do mi 

lagre brasileiro. 

A eficácia pensada no campo social, e que seria a 

promoç.ao da integração so.aial, "não foi alcançada. Apesar do 

grande desempenho da economia, desde 1964, perduraram os 

contrastes e as distor~ões e agravou-se a problemática so

cial. 

Como nao podia deixar de ser, o modelo econômico 

vigente, de franco favorecimento pelo Estado aos grandes m~ 

nop6lios estrangeiros e "nacionais e a6 mon~p6lio da explor! 

ção da terra, não possibilitou as transformações que deve

riam red~zir as desigualdades sociais; pelo contrário, faci 

litou uma exa~erhada concentração de riquez~s~ 

A concepçao do então Ministro Delfim Netto, ~ohrc 

57Brasil. I Plano NaaionaZ de Desenvolvimento.. 1972-74. p. l4-5. 

'. 
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esse aspecto da economia do país, era de deixar o boZo ares 

aer primeiro, para depois pensar na sua distribuiçdo. Isto 

foi motivo de di~erg~ncia entre as escolas econ6micas. A nos 

50, ver, parece antes uma justifiçativa para resguardar os 

interesses da burguesia industrial do que para favorecer a 

integração social do trabalhador. Os rumos que tomou a eco . ... 
nomia do país identificam-se nas conclusoes da análise de 

Wesotorviskic sobre a repartição dos frutos do trabalho no 

sistema capitalista: "C ... )elevada participação dos propri~ 

tários no processo da divisão do produto criado e a baixa 

participação dos produtores diretos".58 Tal comportamento 

oportuniza a concentração crescente de riqueza de uma. mino-

ria e o empobrecimento acelerado da maioria a classe tra 

balhadora. 

Em razao desse quadro, o Gal. Geisel, sucessor do 

Presidente M~dici, antes mesmo da Sua posse em 19.75, aler

tou os governador~s dos estados para a importincia das org! 

nizaç6es intermediárias que permitem uma ação mais coordena 

da entre os governos da União x estados para que cheguem aos 

municípios. 

Um dos principais motivos dessa ar~iculação nos 
.. -" .. . 
tres nlvelS de governo ~ a consciência·de que, quando o de-

sen~01vimentoecon6mico ~ rápido, as mudanças sociais tam 

bém o s·ão - e nem sempre as comunidades estão preparadas p~ 

ra isso, adverte o Presidente. 

58Wcsotorviskic, Etodzimierz. CZasses, estratos e poder>. Venda 
Amadora, Porq.lgal, Novo Curso, 1977. p. 25.' 

Nova, 
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No Ministério do Interior ,o Governo fed'eral criou 

o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (Serphau), para 
-, 

direcionar a elaboração dos Planos Locais Integrados. Mas 

~ra preciso envolver os órgãos oficiais e particulares, na

-cionais, regionais e locais, nos 'amplos objetivos do desen 

volvimento nacional; para tanto, criou-se, na. Secretaria-G~ 

ral desse ministério a Coordenadoria d~ Programas de Desen

volvimento Comunitário. 

" Também na Secretaria de Planej amento da' Presidência 

da Rep~blica foi criada a Secret~ria de Articulação com os 

Estados e Mun~cípios (Sarem), a qual cabia "promo~er a in-

corporação dos governos municipais ao eforço nacional·de de 

senvolvimento, mediante a harmonização do planejamento de 

suas açoes com as dire trizes 'estabe lecidas' pe lo gove rno fe

dera~, respeitadas as peculia~idades locais". 59 

A ação desse órgão, no campo do desenvolvimento ur 

"bano, deveria ser 'orientada em conformidade com a política 

traçada pelo Conselho Nacional de política Urbana, e sua 

a·tribuição era "propiciar condições necessárias às mudanças 

sóJ'to-econômicas preconizadas pe7;.o governo federa~". 60 

Em São Luís, campo de nosso interesse pela ação que 

a Secretaria de Edução e Ação Comunitár"ia desenvolveu, em 

diversos pontos do município, as ideologias .desenvolvimenti~ 

"tas e a de justiça social, nos primeiros anos da' ditadura 

'militar, surtiram na-classe .trabalhadora o efeito desejado 

pela classe dominante .. 

59p. & D. . Plano de Desenvolvimento. Rio de JaI).eiro ~ ~ (2.3) : '8-11 , abr. 
1975. 

6olbid. 
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Assim, as atividades realizadas, a nfvel local, fo 

ramvistas como um aceno de esperança de melhores dias, di 

ante da situação constrangedora em que se encontravam todos 

os setores de atendimento às populações nessa capital. 

Na capital maranhense, a política de desenvolvimen 

to urbaho teve ándamento simultineo com a política de dese~ 

volvimento de comunidades, assumido pela Secretaria de Edu

cação e· Ação Comunitária do Municípip (Seac) e outros órgãos. 

do governo, naquela fas~ de mudanças. 

Diante de todo um instrum~ntal de que se ser.viu b 
, ' 

. Governo federal órgãos, serviços, planos, programas 
. . 

para demonstrar aos diversos segmentos da sociedade brasi-

l-eira, especialmente ~s frações marginal iz.a·das pe 10 sistema , 
econômico, seu empenho em torná-los' todos pal'ticipan tes. na 

divisão do produto criado, a'Seac procurou harmonizar a po

lítica de desenvolvimento de ~omunidades ã de desenvolvimen 

to urbano e, para tanto, ·direcionou suas atividades para o 

fim específico de elevar o nível cultural das comunidades 

carentes, condição priorlzada'para alcançar-se o desenvolvi 

mento econômico e social das mesmas. 

2. O MOMENTO DA AÇÃO MUNICIPAL 

O governo da capital maranhense integrou~se a essa 

diretriz· de desenvolvimento nacional de modo que, enq~anto 

o estado e a União assumiam as obras de infra-~strut'ura (ro 
~ 
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d·ovias, energia elétrica, habitação popular, ampl iação de ma 

trÍculas de Sa.à 8a. séries etc.), o município iniciou seu 

projeto de urbanização, com a abertura de avenidas (com vis 

tas ao futuro aumento de tráfego que.adviri~ do {uncionarrie~ 

to do distrito industrial); erradicação das palafitas; tran~ 

ferência - não sem res istência .- de populações palafi ta

das, instaladas em áreas de interesse do capital, para áreas 

livres ~~ inundações e distanies do centro urbano. No setor 

educacional, incorporou7se. ao programa estadual de expansao 

do ensino pela televisã9 e tornou possível o alcance do si

nal da TV-Educativa à zona rural de São Luís, onde até 1970 

nao havia sequer um curso de primeiro grau da Sa.à 8a. sé

rie. 

o entusiasmo com estas iniciativas teve duração efê 

mera, posto que as realizações, em nome do progresso e do 

desenvolvimento local, mantiveram-se fora do alcance da elas 

se ~roletária. Ás margens das novas avenidas foram reserva 

das aos grupos empresariais e para a êspeculação imobiliá

ria; as áreas despalafitadas tiveram igual destinação; para 

a clientela egressa do sistemà de TV na zona rural, faltava 

a escola de 29 grau, e para a do 29 grau profissionalizante, 

na zona urbana" não haviá--mercado de trabalho. 

Continuaram, portanto, as desigualdade.s de oportu

nidades de participação nos frutos do desenvolvimento pre

tendido. 

A política social do I PND, no que se Tcfcrc·ã in

tegração social, não coriseg~iu efetuar o propósito de "abc.!: 

tura social,. para assegurar a partícipação d.e todas as cate 

'. 
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gorias sociais, no resultado do .des~nvolvimento,,:61 

. At& mesmo os instrumentos' financeiros in~tituídos 

como suporte da política de integração social -·PIS. Pasep 

'--_segundo a Fundação Getúlio Vargas,62 só têm favorecido a 

parcela de beneficiários de renda 'mais alta. 

Aos trabalhadores permanece v~dada a participação 

direta nó lucro das empresas •• e aos funcionários, do mesmo 

modo, é vedada a participação nas re'Ceitas das instituições," 

uma vez que para ambos é 'preestabelecida a utilização desses 

rendimentos, independente da opção do beneficiáriQ e em cir 

cunstâncias restritas, ao passo que a manipulação destes fun 

dos é fac.ilitada para aplica-ção na área empres.arial .. 

o desequilíbrio na ~istribuição da renda acentuou

.se à medida que o capitalismo foi estendendo suas raízes no 

país, e tornou-se um motivo para que o Gov~rno r~corresse à 

estratégia do desenvolvimento de comunidades. 

o município de são Luís, através da Prefeitura, i~ 

se riu-se na p.roposta do estado e agi.1izou sua Secretaria de 

. Ed,ucação, para alcançar as populações em estágio de degrad~ 

çãcr econ6mica e social. 

Assim,.foi proposto o Projeto.Euterpe, que se de

senvolveu no período 1971-74, e, para dar-lhe continuidade, 

foi implantado o 'Projeto Desafio,' que se desenvol~eu no pe

ríodo 1976-78 como um verdadeiro desafio para a Secretaria 

. 
61Brasil. I Plano Nacional' de Desenvo.lvimento 1972-7.4. cito p. 9. 

62Ftmdação Getulio Vargas. PIS/Pasep, mecanismo de redistrihuição. Con
juntw.'a Econô,,!ica. Rio' de Janeiro. FGV, 30(I):207-8, jan. 1976. 
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de Educação e Ação Comunitária, em face dos parcos recursos 

financeíros então disponíveis. 

. . 
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CAP!TULO .3 

o PROJETO EDUCATr"VO: EUTERPE E DESAFIO, UMA 

BUSCA DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADE 

1. O PROJETO EUTERPE: UMA· DESCRIÇÃO 

• 
Planos e programas impregnados da ideologia do de· 

senvolvimento cons~ituíram a estrat6gia de açio do Governo, 

que ainda exigia que essa açio se processasse de forma int~ 

. grada nos três níveis do poder': -" federal, estadual e muni

cipal e, assim, ensejar o ·des~n·volvimento eco'nômico simultâ 

neo com a promoção soçial dos trabalhadore.s .• 

O município de sio Luís, integrou-se a es~a diretriz 

do Governo atrav6s da Secretaria de Educação e Ação Comuni

tária com os Projetos Euterpe' e Desafio. 

Pesquisas e estudos de prioridades realizadas por 

um grupo de universitários, sob a orientação do Departamen

.to de Cultura da Seac e coordenação geral da então Secretá 

ria de Educação, forneceram os ~ubsídios para os programas 

executados pelo Euterpe, no período de 1971-74, ~ pelo Desa 

fio, em 1976-78. 

Mobilizar as comunidades· rurais e urbanas para'que 

se integrassem.aos planos de desenvolvimento do município 

foi o denominador comum do Euterpe e do Desafio. que, toda

via, adotaram.estratégia de ação diferente. 
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1.1 - Recuperar a cultura para desenvolver 

o Projeto Euterpe objetivava o desenvolvimento de 

São Luís, passando pelo, caminho de uma preocupação cultural. 

Par~ ~orroborar essa preocupaçao, tomamos o segui~ 

te trecho do referido projeto: 

, 
"C., .. }Cimentar em nós os tra,ços da no'ssa 

cultura, o'conhecim~nto da Te~lidade ma

ranhense, seus vu1 tos' i"lustres, seus cos 

tume~, crenças, superstições, danças, mG 

sica e, sobretudo, a vontade coletiva de 

desenvolvill!~nto' - tudo isso é partici

par e ajudar o Maranhão a crescere ... ),,6~ 

Para os agentes do projeto, o econômico apresenta-
I, 

va uma estreita correlação com o e~ltural. Ou se~a, ao. me~ 

mo tempo que atendia o aspecto econômico, desenvolvia aspe~ 

tos tais como novos hibitos, ,novo comportamento, nova menta 

lidade que conduziriam as comunidades ao despertar de ambi-

ç~es de desenvolvimento coletivo .. 

Assim, para atendimento do objetivo geral do Euter 

pe, foram adotados procedimentos direcionados por objetivos 

específicos que indicamos a seg~ir: 

- Obj et i vos cul turais - difusão e va l,orização das 

tradições religiosas; divulgação de valores representativos 

da cultura de são Luts e de educadores maranhenses; 

- Objetivos educacionais ampliaçã,o -do con'heci-

6 3Seac/Prefei tura Munic~ipal de são Luís. Projeta Euteyrpe: 1. Anteceden
tes. ma~o 1971, mimeogr. 
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mento nos 'campos da saúde~ higiene~ al,imentação~ puericul,tu 

ra~ economia domistica~ rel,aç3es humanas ~tc.; 

- Objetivós econômicos -- estimul,ar a criatividade 

e promover a capacitação profissional em artes e oftcios p~ 

ra aumento da renda famil,iar; 

- Objetivos sociais mel,hol'ia das condições de 

r~l,acionamento social, nas comunidad~s e destas entre siJ l,e 

gal,ização das uniões conjugais nos povoadog.· 

1.2 - Procedimentos metodoZ6gicos do Projeto 

Para operacionalizar sua proposta, a Seac bus~ou a 

participação de estudàntes d~s universidades federal e esta 

dual que compuseram uma equipe interdisciplinar assim cons

tituída: 

Cursos 

Serviço Social 

Economia 

Educação 

Agronomia 

Farmicia 

Odontologia 

Medic ina 

Engenharia 

Total de estagiirios 

0"5 

06 

02 

03 

03 

03 

10 

OS 

Sob a supervis~o··da Profa. Dinah Gomes, titul~r do 

Curso de Serviço Social da Universidade Federal do ~liIranh~o. 

os universit5rios~ ainda que na condição de ~sta~i5rio~. fo 

". 
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ram responsabilizados pela Seac peli efetivaçãb das diversas 

fases e ,operações do Euterpe. Desse grupo participavam ta~ 

bém um supervisor adminis.trativo, da Secretaria de Educação, 

e um técnico, da Fundação Especi~l de Saúde Pública. A di-, 
reção técnica da equipe ficava a'cargo do diretor do Depar~ 

tamento de Cultura, e a direção administrati~a cabia ã Secre 

tária de Educação e Ação Comuni tária. ' 

Tr~s estagiárias ~o 49 ano Jequivale hoje ão 8 9 , p~ 

ríodo) de Serviço Social ,as~umiram a incumb~ncia de efetuar 

o estudo, análise diagnóstica e o planejamento. Os demais 

estagiários das diversas unidades de ensino ficaram respon

sáveis pela execução, do Proj~to. 

Os estagiários para a Seac constituír~m a equipe 

técnica que era identificada como Grupo N~cleaT Universitá-

rio,'ou simplesmente GNU. 

O canal 2 de TV-Educativa também foi um instrumen-

to de açao util i zado na operacional ização da pro'pos'ta cul tu 

ral do EuteTpe. 

A atuação do Grupo Nuclear Universitário iniciou-

se 'logo na primeira etapa d~ pisquisa para delimitação da 

,s.i t~ação e continuou até a úl tima etapa, na apresentação dos 

resultados. 

Antes da estruturação da' pr~gramação do projeto, 

fixados os objetivos, a equipe procedia à pesquisa explora

t5ria. que lhe permitia. o reconhecimento da 5rpD. N~ssa fase, 
, . 

al€m da obscrvaç50 direta no local, o GNU ser~iu-se de con-

sultas bibl~ográ[ic-us para, [undamenta'r-sc também sobre açao 
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comunitária, que deveria ser um suporte ao programa de edu 

caça0. 

Quando da. etapa do planejamento, os procedimentos 

me~odo1ógicos que serviram para sistematizar o processo de 

coleta de dados foram mais variados e constaram de observa 

ção~ entrevista~ questionário~ treinamento da equipe encar 

regada d~ coZeta~ preparação ~a área y ~Zaboração do crono-

grama~ se Zeção 40 mate ria Z.· 

Nenhuma das fases da pesquisa deixou de ser cumpri. 

da pelo Grupo Nuclear Universitário que, inclusive, aprese.!:!: 

tou aos comunitários das localidádes trabalhadas o conteúdo 

da pesqui~a, seus resultados e conclus5es. 

Segundo os relatórios mensais do·GNU e de partici

pantes do Projeto por nós entrevistados, a avaliação era uma 

constante; abrangia não apenas as etapas do pr.ocedimento 

cieritffico, mas todas as atividades. desenvolvidas mensalme~ 

te e, ainda, o trabalho da equipe entre si, a receptividade 

de sua atuaçã.o na comunidade e o env.olvimento desta nas ati 

vi~ades realizadas. "Tudo o que era pO'ss fvel aval iar para 

o ~xito do projeto nós aval{ávamos, principalmente o efeito 

.d~ nossa ação sobre a clientela."6L!. 

. . 

6L!1:Cpoimcnto de wna das assis.tentes sociais (na época, c~úagi5ria do 
Projeto Euterpe), em entrevista infonnal, cm jan. 1982. 
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1.3 - Com quem. trabalhou o Projeto' Euterpe 

A clientela do E~terpe tem seu perfil caracteriza 

do na descrição que fiz~mos no item 4 (capítulo 1), do nível 

sócio-econômico e de condições de vida da população dos bair 

ros ~erif6ricos e povoados de são Luís. 

Em sua maioria, essa população constituída de mi

grantes, cujo nível de escolaridade erâ baixo para os mais 

novos ~ nulo para os mais idosos, riã~ estava habilitada p! 

ra atividades produtivas urbanas. 

Desta· forma, alimenta.ção,· moradia, saúde, educação, 

higiene, saneamento, lazer, ent!e outras necessidades, cbm 

p~nham o quadro de reclamações silenciosas da clientela dos 

Projetos Euterpe e Desafio. 

Apesar do elevado í~dice de carência de que se res 

sentiam as comunidades proletárias de São Luís, nem todas 

puderam ser incluídas nos planos de ação do Euterpe edo De 

safio. 

A S~ac conformou sua 'ação i necessidade de conside 

rar nao apenas a limitação dos recursos financeiros disponí 

·veis -- sua dotação orçamentária normal -- corno ~inJa a 10-

calização das comunidades, em face das condições de acesso 

viário is mesmas. 

Tais restrições nortearam o critério de seleção das 

comunidades que seriam· trabalhadas inicialmente pela equipe 

da Seac. Acresce-se, ainda, a prefer6ncia pot'aq~nlas com~ 

nidades que j5 tinham órgãos representativos organizaJoS. 
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o Projeto Euterpe centrou seu interesse nas comuni 

dades rurais, prioritariamente as dos povoados de . Tibiri,. 

Tibirizinho, Vila Maranhão e Maracanã, dos quais trataremos 

adiante. 

Na zona urbana, a proposta do Projeto Euterpe visa 

va envolver a população de são Luís através dos escolares da 
J 

rede municipal de ensino de 1 9 e 29 graus e do canal 2. da 

TV-Educa ti va. 

1.4 - Os recursos materiais e·financeiros do Projeto 

o Euterpe teve sua execução facilitada, em parte, 

pela participação de recursos materiais e financeiros prov~ 

nientes de fontes· conveniadas com a Seac que, desse modo, 

ampliaram a capacidade da dotação orçamenta.ria65 desse 
~ 

or-

gao, contribuindo para o alcance de alguns objetivos propo! 

tos, conforme passaremos a discriminar: 

· Central de Medicamentos -- para meihoria do 

vel de saúde das comunidad~s; 

.. nl-

· Pipmo, LBA - com recursos financed ros para cus-

teio dos cursos de prep~~ação de mão-de-ob~a; despesas com 

material e instrutores; 

· Acar, Senac, Senai, Es~ola T€cnica Federal do Ma 

ranhão com pessoal t€cnico para a promoç~o ·dos cursos 50 

. 
licitados e cessão de suas instalaçõe~, m5quinas, Cquiname~ 

65[111 197t) a dotação era c.)a ordelll de Cr$ 330,000,00, scglmdo Jallos do Ce~ 
tro de Ibcumentação da Câmara Ml-micipal de São Luís .. [)cixamosdt' re fe
rir aqui as dotações de períodos anterlOTts .p01: absoluta impossihi l'lda 
de de lOl'.11 izár às I:locumontos pcrtlnentcs às mesmas. .' -

'. 
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tos, conforme ~ necessidade dos cursos; 

Funrural conCorreu para a legalização de tra 

balhadores das comunidades rurais junto ã Previdência Social 

do Inamps e para realização da Feira da Mandioca e Festa da 

Juçara. Nestas duas últimas atividades, participou ao lado 

do Colégio Agrícola, da Secretaria-de Agricultura; da Cia. 

Ãgua e Esgoto do Maranhão (Caema) e da ,Rede Ferroviiria Fe-

deral S~A. 

Convém ressaltar como recurso financeiro um fundo 

monetirio rotativo no valor de Cr$ 1.000,00 para aquisiçãó 
, ' 

.de fil tros - obj eto de um programa da' Seac . 

.... 

1.S - O Projeto Euterpe nas comunidàdes 

Na zona rural - área de preferência para o desen 

vol vimen to do pro j eto - foi dada prior idade aos povoados de 

Tibiri, Tibirizinho, ViIi Maranhão, Maracanã, ccinforme refe 

rência anterior. Em todos esses povoadós, os trabalhos não 

foram simples nem fáceis. A começar pela disposição das h! 

bitações, quase sempre não-alinhadas em ruas, na maioria das 

vezes dispersas. Para alcançá-l,as, as vias eram 'caminhos de 

mato sem qualquer revestimento no solo, fazendo-se exceçao 

para as estradas de acesso aos povoados que atualmente sao 

asfa1~adas, ~as na época da implantação do Projeto\ em 1971, 

tinham capéamento de piçarta. 

A estps dificuldades mencionadassomavam~se 
, 

a CXl-

gua dotação dE' recursos (orçamentários, [inanc'ci ros, hum:lIlos 
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e técnicos) e, ainda, a precariedade da infra-estrutura de 

transportes. 

No levantamento dos dados que instrumentalizaram o 

p~ânejamento dos procedimentos qüe foram adotados em cada co 

munidade, o Grupo Nuclear Universitirio efetuou registros 

que abrangiam desde as raízes e evolução históricas, até o , 

quadro natural, localização.em relação.ao centro urbano de . 
são Luís, estrutura fundiiria, carac~erÍsticas da população,' 

tipos de moradia, condições habitacionais, abastecimento, 

saúde, instrução, religião, diversão e atividades produti-

vaso 

Dada a unif6rmidade' de características em aspectos 

abordados, e para se evitar a redundãncia de· informações, 

.aquelas que forem comuns a todas as comunidades serão refe-

ridas num contexto global do aspecto enfocado, enquanto as 

car~cterÍsticas específicas o serão no contexto pertinente 

a cada uma; dessa maneira seri trat~da a matéri~ referente 

ao quadro natural e ã estrutura fundiiria, antecedendo:"'se 

.aos demais dados coletados. 

A pequena superfície da ilha de São Luís e seu pos~ 

cion~mento geogrifico condicionam a.mesma iaentidade no qU! 

dro natural de todos os seus povoados: na época das· chuvas 

apresentam clima .quente e úmido, ~ durante a estiagem, quen 

te e seco. O s6lo € atenoso e a planície dom pequenas ondu· 

lações é a forma de relevo dominante. Na cobe~tura vegetal 

de espécies pouco exp~essivas, ·duas se impõem.como fator ~co 

nômico a juçaY'ci.l>a e obuY'itizeiY'o., urna vqz que concorrem 

como·co~ponentes da dieta alimentar, além de constituírem 
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complemento, q~ando nao a base, da renda familiar dos que mJ 

ram nas terras mais baixas, pr6ximas a riachos. 

Os quatro povoados objeto da ação do Projeto Euter 

pe tinham a mesma estrutura fundiária: grandes e pequenos 

pro~rietários, quase sempre residentes no centro urbano da 

capital"maranherise, que nao permitiam uma explora~ão econ6-

mica da terra pelos pequenos trabalhad9res rurais. Cada p~ 

-voado," porem, apresentava certas p~culiaridades no uso da 

terra, aspecto que" será enfocado quando dos registros perti 

nentes a cada um. 
\ : 

1~6 - Tibiri e Tibirizinho 

Como ji dissemos, dois foram os povoados escolhi-

dos como "área-piloto" prioritária para a implementação do 

Euterpe na zona rural de são Luís - Tibiri e Tibirizinho. 

Analisando-:-se os possíveis fatores que "teriam 1n-

fluído na atração de habi tantes para essa localidade, no iní 

cio de sua furmação, constatou-se, no caso do Tibiri, a im 

portância de um braço de mar que favorecia a comunicação com 

a então Vila de são José de Ribamar, importante éentro de 

comercialização de produtos agrícolas procedentes de outros 

povoados e de municípios do litorala do estado. Tamh6m era 

relevante a obtenção de alimentação com a pesca do peixe, 

camarao e caranguejo corno Gnicas fontes de subsist6ncia. J~ 

a formaç50 do Tibirizinho explicar~se-ia a partir :da cons

trução das pistas do Aeroporto do Tirirical, quando se fa

zia necossário atc"rrar as cabccciras do "braço de ·ma'~ que scr 
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via ao Tibiri e, assim, forçava-se o deslocamentó de grande 

parte da população deste povoado m.ais para baixo. Nessa no 
.. 

va area, nao seriam prejudicadas as atividades de trabalho 

possrveis de desen~olver, pois o. braço de mar lhe assegura
I 

va a pesca para a alimentação e o .corte de mangue para sobre 

vivência. 

,Nesses dois povoados os propr~etitios nao faziam 

concessão para exploração da terra ~em mesmo por artendam~~ 

to; s6 permitiam a ocupação" improdutiva, o que lhes era va~ 

tajoso, pois tinham assim asseguradas, gratuitamente, a gua~ 

da e a posse de suas propriedades. 

"Quando os inquirramos sobre o porquê de vi verem com 

tanta pobreza e cercados de tanto mato e não plantarem na

da, nem para o sustento da pr6pria famrli~, os habitantes do 

Tibiri e do Tibirizinho respondiam sempre a mesma coisa, con 

firmando o que os universitirios do Euterpe haviam constata 

do em suas pesquisas 10 anos atrás:· "Se a gente fizé al.guma 

plantação aqui 3 os dono da terra bota até a pul.{cia em cima 

da gente; noi expulsa e 

de-;":; tê. ,,66 

até o lugá prá mora se deixa 

Para a equipe do Euterpe, a permanência dos morado 

res-ocupantes nesses povoados devia-se"ã proximidade do cen 

tro de são Luís. A nossb ver, todavia, a justificativa 16-

gica era o fato "de ~ue se n50 tinham como inserir· sua força. 

de trabalho no sistema capitalista, era melhor permanecer 

66Dcpoimcnto de moradores do Tihiri e do Tihirizinho em crrtrcvistas in
fonuais realizadas" em ·jan. 1981. 
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onde estavam, aceitando as condições impostas; pelo menos 

não seriam molestados pelos proprietirios dos meios de pro

dução. 

De procedência diversificada, a população nessas 

duas comunidades, tanto quanto em Vila Maranhão e Maracanã, 

tamb~m integrantes do Euterpe, tinham nos autóctones mino-

ria, conforme demonstra a tabela 8. 

Tabela 8 

Procedência das populações abrangidas pelo Projeto Euterpe 

-. r: i . a a o c a 1 a e s 
Procedên Tibiri Tibirizinho Vila Maranhão Maracana. _ - Total Total Total Total 

I 
cia famÍ- (%) faIDÍ- (%) famÍ- (%) famÍ-' (%) 

lias lias lias lias 

Interior 39 37,3 44 41,0 56 52,6 46 40,7 
. do estado 

Outro 26 24,7 27' . 26,0 
bairro 

Outro 4 3,7 8 8,0 16 15,2 12 10,7 
estado 

Autócto- 36 34,2 26 2.5, ° 34 32,0 55 48,6 
nes 

Fonte: Estado do Maranhão. Prefeitura Municipal de são Luís. 

Comunidades rurais: ribiri-Tibirizinho. de·z. 1971 , p. 6 e 

21 ; ibid. Vila Maranhão. j un. 1972, p. 5" , ibid. Maracanã. 

dez. 19 7~ , p. 4. (Coleção Colméia, n. 1, 2 e .3)'. 

A pequena comunidade de Tibiri, com nproximadamcn-. 

te' 542 pessoas, e a de Tibirizinho, ~om 565, cqntiriuavam em 

1980 quase 10 anos após a implementação do Euterpe, em 

1971 nas mesmas condições de pobreza 4 que se rnanifestdvam 

". 
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na vida bistante rudimentar, em habitaç6es do mais baixo p! 

drão (taipa-palha e piso de terra), dedicando-se às ativida 

des primitivas da pesca artesanal, corte de mangue, coleta 

de lenha, preparação do carvão de madeira, al~m de outras 

atividades de ínfima significação econômica, mal dando para 

o sustento da família. Estas atividades não proporcionavam 
, 

renda fixa nem possibilitavam outras condiç6es de vida mais 

que subumanas. Era um estado' de pobreza absoluta. Sem opor 

tunidade de qualificação profissional, a maioria da popula-

ção economicamente ativ~ nessas duas comunidades compoe-se 

de'trabalhadores braçais; alguns poucos são funcionários pQ 

blicos de baixa categoria.e motoristas. Vivem no dia-a-dia 

o drama do desemprego, do subemprego ,da fome, da ,doença, 

da ignorância ... enquadram-se bem na caracterização de Gal 

braith: "( ... )essas pessoas são, no sentido literal da paI! 

vra, degradados, pois vivem ab~ixo do deg~a~, fora das cate 

gorias que a comunidade considera aceitáveis."67 

Nos anexos 8 e 9, referentes ao levantamento efe-

tuado pelo Grupo Nuclear Universitário do Euterpe sobre as 

condiç6es de moradia e lazêr, completa-se o retrato da rea-

lidade a que nos referimos. 

A marginalidade, dessas comunidades era quase ou to 

talmente absoluta. Até 1970, o único curso ginasial mais 

próximo de que podiam dispor estava localizado no bairro do 

Anil, a uma ·distância m~dia de lS a 20km para 'cada um dos 

povoados de abrangênc ia do Euterpe -'. Vi la Maranhão, Ma·raca 

67Galbrailh, John. Apud Claude, Julian. op.cit. p. 22. 
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na, TibirÍ e Tibirizinho. Naquele ano, a TV-Educativa incor 

porou ao seu sistema de recepção organizada toda a rede es

colar do 1 9 grau do município de São Luís (antigo ginásio), 

ampliou seu raio de açao para a zona. rural, alcançou Marac~ 

nã e, assim, tornou menos difícil o acesso a esse nível de 

ensino para as comunidades circunvizinhas. 

Com o nível de instrução muitp baixo, a popu~ação 

dessas comunidades apresentava um n~mero de.analfabetos su

perior ao dos escolarizados, o que se justifica pela manu

tenção de apenas duas escolas do 1 9 grau em cada comunldade, 

nas quais havia carência não só de material didático e mobi 

liário escolar, mas principalmente de corpo docenie qualif! 

cado, uma v~z que o magistério ali era desempenhado'por pr~ 

fessoras leigas~ Em tais condiç6es, as escolas nio tinham 

como nem com que atrair e reter alunos; assim, não -só o anal 

fabetismo mas também a evasão escolar eram problemas bem s~ 

rios vividos em Tibiri e Tibirizinho, como poder-se-á obse~ 

var nos demonstrativos· da tabela 9. (Ver página seguinte). 

". 



Tabela 9 ' 

Nível de escolaridade das populações do 

Tibiri e do Tibirizinho 

Especificação L o é d a d e s 
uant.Tibiri' uant.Tibirizinho 

Analfabetos 213 39,3 117 

Semi-analfabetos 65 12,0 88 

Primário i~completo 2,01 37,0 181 

Primário completo 37 . 6,8 23 

Ginásio incompleto 22 4;1 15 

Ginásio completo 3 0,6 2 

Segundo ciclo incomple 1 0,2 
to 

T o tal 542 100,0 426 

81 

% . 
27,5 

20,6 

42,5 

5,4 
3",5 

0,5 

100,0 

Fonte: Estado do Maranhão. Prefeitura Municipa,l de São Luís. 

Comunidades rurais: Tibiri-Tibirizinho. dez. 1971, p. 12 e 

23. (Coleção Colméia, n. 1) .. 

Tabela 10 

Alunos matriculados nas escolas do Tibiri 1971 

Série Escola Juvên Escola T o t a 1 cio Matos St 9 Antônio 

la. 81 28 109 
- 2a. 29 4 33 

3a. 22 22 

4a. 14 14 

T o t a 1 146 32 178 

Fonte: Estado d6 Maranhão. Prefeitura' Munic~pal de são Luís. 

Comunidades rura,'is:. Tibiri-Tibirizinho ... op. cito p. 12-3., 



82 

Tabela 11 

Alunos matriculados nas escolas do Tibirizinho - 1971 

Série Escola Antonio Escola Evan- T o t a 1 de Pádua dro Bessa 
la. 32 32 

2a. 16 16 32 

3a. 15 15 

4a. 

T o tal 31 4'8 79 

Fonte: Estado do Maranhão.' Prefeitura Municipal de São Lüfs. 

Comunidades rurais: Tibiri-Tibirizinho ... op. cito p. 24. 

A constatação dessa realidade sócio-econômica' de 

tanta pobreza, ignorância e abandono dos poderes públicos 

sensibilizou o Grupo Nuclear 'Universitário (GNU), que supo!. 

tou com persistência a indiferença, a desconfiança e a apa-

tia com que foi recebido 'pelas comunidades de Tibiri e Tibi 

ri e Tibirizinho (onde essa situação era mais aguda), que 

a muito custo d~volveràm ao GNU os qu~stionár~os de sonda-

gemo 

"( ... ) com a re.cepçao nada calorosa que ti 

vemos, pensei até não ser possível qual

quer trabalho com aquele' pessoal( ... ) eles 

pareciam gelados de tanta descrença." G8 

Tal estado de ânimo era como o termômetro das frus 

trações eco~ômicas e sociais dessa gente que nao tinha o 

68lliclaração de lUTIa estagiárül do .Grupo Nuclear Úniveritiírio nwna entre
vista informal em fev. 1981. 

! , . 

'. 
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que nem de quem esperar. 

Para Erich Fromm, "os grupos extremamente destituí 

dos e maltratados não chegam a ser desesperados porque -nao 

t~~ nenhuma visão de esperanças;~ são menos violentos do que 

aqueles que veem as possibilidades de esperar mas, ao mesmo 

tempo constatam que sua esperança ~ i~realizivel ( ... )~ por 

essa razão que os subproletarjados sao' menos revoltados que 

os estudantes". 69 

Não era como poderia parecer, i primeira vist~ sob 

o olhar do observador ing~nuo, que essas comunidades se aco 

modavam com a sua condição de pobreza. Ocorria que elas t! 

nham cons'ci~ncia da 'força do' Estado e sentiam-'se impotentes 

até para reivindicar. Viviam intimidadas. Fa'ltava-Ihes or 

.ganização. Não tinham instrumentação política para direcio 

nar sua açao: 

"( ... )esse lugâ a,qui só é :a.lembrado pelos 

pulítico em tempo de ileição. Na epoca 

que os estudantes da Universidade andaro 

aqui, nóis tinha 'consulta médica e até 

rem~dio. Andaro até se interessando pe-

las criança 'n'a escola e dero curso 

professora, depois tudo .acabou."70 

~ 

pras 

A indiferença com que se portavam era uma fo'rma que 

nos par'e ceu mui t.o lógica em face das inj us~ iças SElC ia is de 

que essas comunidades t~m sido eternas vítimas .. 

69FronllTI. f:rich. J\pud: Corrêa,. Nercu. DemocY'acia~ educaÇ:ão l"J l1.:bcl'dade. 
Rio de J::meiro, Ed. do VaI, 1965. p. '254. 

7olcpoi.l1lento que nos foi' prestado por um morador do Tibiri cm entrevista 
informal .em j an. 1981. 
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A falta dos serviços básicos de abastecimento d'água 

e de alimentos; de transporte fácil; os elevados índices de. 

verminose, de cárié dentária e outras doenças, decorrentes 

de falta absoluta de assistência médico-san~tária, nos de-

ram, dessas comunidades, a medida do abandono a que estavam 

relegadas pelos poderes p~blicos, tornando-as conscientes da 

sua exclusão dos benefícios de que par~icipa a sociedade ur 

bana. 

o GNU procurou, então, impor a confiança dos comu-

nitarios com a execução· de atividades prioritárias sugeri

da~ por estes e nos Zimites dbs recursos da Seac. 

Esses dois aspectos pareciam básicos na ideologia 

do desenvolvimento co~unitárjo, Persuadir a população de 

que a mesma cabia· a responsabilidade do seu próprio desen

volvimento; este é o recurso de que se valem os governos nas 

políticas de de.senvolvimento de comunidades e, aos seus ag~ 

tes, cabe co~vencer os comunitários de que cada umérespo~ 

sável pelo seu próprio bem-estar e que sua participaç50 

indispensável no planejamento' da solução dos problemas 

muns,· para que os recursos do Governo fossem utilizados 

-e 

co-

da 

melhor maneira possível, eficientemente, j.á que er·am sempre 

limitados, 

·Para cada uma das comuni~ades foram ~~cvistas atl-

viclades durante quatro meses, tempo que deveria bastar para 

lhes dar autonomia dc ação. Era irnprescindí~cl quc n50 [o~· 

sem poupados esforços,e o~ estagiárids universit5rios ini-

ciaram os atendimenios pcrtincntcs as suas 5rcas dc' estudo, 

'. 
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A equipe do GNU conseguiu convencer os comunitários 

de que falassem de suas necessidades prioritárias, ·valendo-

se do argumento ~obre a perspectiva de efetivação do desen 

vo)vimento de são Luis, pois atE.as obras do porto já esta 

vam adiantadas e fora implantado a distrito industrial dó 

Itaqui. Daí a necessidade de· aceitarem a proposta do Gover 

no, de i~tegrar-se ao processo de desenvolvimento. Os pro-. 
blemas mais sentidos pelos universitfirios incidiam sobre as. 

sistência mEdico-odontológica, serviços de água·e esgoto e 

atendimento escolar. O nível de renda infimo, pela falta 

de emprego e condições de tr~balho dos comunitários, nao 

lhes possibilitava incluir e~ suas prioridades o abasteci

mento de alimentação obtido pela pesca de subsistência pela 

maioria da população: 

~ 

"Tudo o que a genté pode adquiri pra se 

alimentá E só da pesca do peix~, do cama 

rão, do caranguejo e da farinha, do ar

roz e do feijão C ••• )se tivesse outras 

coisa prá vendê num ia adiantá purq~ não 

se pudia compra purque fal ta dinheiro". 71 

711cpoimcnto de moradores de Tibiri e Tibirizinho cm cntrevistas in [ar
mais em jml. 1981. 
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Tabela 12 

Situação alimentar --Tibiri e Tibirizinho 

Tibiri Tibirizinho 
E " 

-p e c 1 e Número de famílias (%) Número de famílias: (%) 

Arroz 87 82,8 65 61,9 

Farinha 58 55,2 61 63,8 

Feij ão 77 73,3 ' 76 72,4 

Camarão 21 20,0 29 27,6 

Caranguejo 4 3,8- 11 10',5' 

Carne 37 35,2 30 28,6 

~eixe 45 42,9 79 75,2 

Fonte: Estado do Maranhão. Prefeitura Municipal de São Luís. 

Comunidades rurais: Tibiri-Tibirizinho ... op. cito p., 8 e 

27. A pe'squisa abrange 105 "famílias em cada um desses po

voados. 

De todos os problemas, qual o mais grave? Fome ... ? 

Pobreza ... ? Doença ... ? Qual merecia atenção mais imediata? 

Era difícil estabelecer prioridades. 

o ~NU optou, então, pelo atendimento aos reclamos 

de;..;saúde, e iniciou com o combate à verminose e·à cárie den-

tária, de índices altíssimos na população e era mais viável 

,e!ll .face dos recursos di sponí ve is. Para le lamen te a e s se aten 

dimento, foram proferidas palestras, a pedido dos comunitá-

rios, para e sclarecê -los s obre os, cuidados 'que deve r iam ter. 

a ,fim de evi tar ,doenças, e sobre a importância do uso do' 

filtro para água. 

A campanha promovida para aqui sição de ,fi 1 tros con 

tou com a participação financcira da 'Scac. através da insti 

tuição dc um fundo rotativo no valor dc Cr$' f mil (valor de, 
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1971), para suprir a falta de recursos da população. 

Na área' educacíona1 a açao foi voltada para a ide~ 

tificação e tentativa de solução dos problemas de comporta-

mento das crianças nas escolas locais. Com vistas à utili 

zaçao de modernas técnicas de ensino, foi proporcionado -as 

professbras da iona rural~ em conjunto com as da Zona urba-

na, um curso de orientação pedagógica no período de recesso 

escolar. 

Ainda a iíve1 local, as equipes do Euterpe desen-

volveram açoes para ajudar as diretorias das associações de 

.moradores de Tibiri e Tibirizinho a recuperarem o prestígio 

perdido e atrair os ex-associados que se afastaram quando 

e~tas tiveram desvirt~adas as suas pretens~es e transforma 

ram-se em instrumento político para benefício de terceiros. 

A ajuda pleiteada pelos comunitários consistia em palestras 

com vistas a despertar essas comunidades pa!a o valor da so 

1idariedade e do trabalho conjunto em prol de urna causa co-

mum. 

Todu espaço social deveria ser ganho na empreitada 

de persuadir as massas a participar do projeto desenvolviine~ 

tista do Governo. A recomendação governamental da necessi

dade de engajamento nos três níveis do poder e de entrosa

mento dos diversos setores do plano estimulado pelo Ser~h~u 

configurou-s~ na Seac através do desempenho de universit5-

rios como equipe técnica e'de 6rgãos e entidades para apoio 

5 exccuç50 dos programas do Euterpé (1971-74)~' da Des~[io 

(l976-78) . 

, Mesmo sem executar toda a programaç5o para .os, qu~ 
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tros meses, o GNU achou válida sua participação ao lado das 

comunidãdes para ajudá-las a se tornarem acessfvei~ ao cha

mado de integraç~o ao desenvolvimento do municfpio.· 

, No relatório final, pela gravidade dos problemas 

sentidos nas comunidades de Tibiri e Tibirizinho, o GNU an 

tecipou-se às mesmas nas sugestões de algumas soluções que, , 

segundo lhe pareceu, poderiam satisfazer aquelas populações: . . 
"- cadastramento g..eral sobre a posse da' 

terra,' seus proprietários e tempo de 

desuso; 

legalização das desapropriaç3es motiva 

das pelo abandono das terras, loteame~ 

to das .mesmas e legalização dos' títu

los de propriedade dosloteantes; 

- incentivo ao cooperativismo - instala 

lação de uma cooperativa de pesca; 

- instalação urgente de poços para capt~ 

ção de água potãvel nos pov~ados; 

- const rução de um ramal rodoviário lig~ 

do os dois povoados; 

funcionamento de escolas profissionais 

de nivel primário; dentro das seguin

tes atividades: pesca, agricultura, a! 

te culinária, trabalhos manuais etc.; 

realização de treinamento para os pro

fessores leigos e, se possfvel, sua 

substituição· poi normalistas; incenti

vo ao uso de técnicas 'pedagógicas mo-o 

dernas; 

rca 1 i znção de cursos de a'ffahet i zaç~o 

dc' adul tos'; 

- prollloçao Jc cursos dc saúde, higiene e 
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educação sanitária para as populações; 

- campanha para construção de fossas; 

ca~panha de vacinação antipólio; 

campanha de vacinação antivariólica; 

treinamento de parteiras curiosas; 

- cadastro tuberculÍnio da população; 

campanha para organização de, posto de 

saúde; 

instalação de energia elétrica; 

- incentiyo ao desenvolvimento cultural 

dos povoa~os através da criação de gr~ 

pos de teatro, artesanato, festiva~s 

folclóric.os, salas de leitura etc."72 

A atuação do GNU em Tibiri' e Tibirizinho prolongou 

se além do previsto, de modo que em vez de agosto de 1971 e~ 

tendeu-se até novembro daquel~ ano, alterando o cronograma 

da programação a ser cump.rida nas outras duas comunidades 

que seriam trabalhadas em seguida Vila Maranhão e Maraca 

na. 

Durante os quatro anos de vigência do Euterpe 

'1971-74, continuou a assistência e a orientação da Seac, atra 

vés do Grupo Nuclear Universitário, para alimentar a p~rti

cipação e suscitar iniciativa nessas comunidades. ' 

72Estado do NanU1h~o. Prcfei tura Mtmiciapl de silo Luís. 
1'UY'aiv: Tibiri-Tjl1irizjnho. op. clt. p. 69 .. 

Comimidades 
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2. O PROJETO DESAFIO: UMA DESCRIÇÃO 

Com o término dos mandatos dos gove rnos - estadual 

e ~unicipal em 1974, a programação do Euterpe foi suspe~ 

sa junto as comunidades de são Luís e o Projeto permaneceu 

desativado durante todo o ano de 1975. 

'As mudanças sucessiv~s e, a curto prazo, a de pr~ 

fe i tos e, por extensão, dos secretâr"ios de educação (em qu~ 

tro anos: três prefei tose dois secretârios) contribuiram p~ 

ra tal situação e ainda afetaram a carreaçao de recursos fi 

nanceiros para o prosseguimento do projeto em apreço. 

Depois de estabilizada a administração municipal 

em 1976, a Secretaria de Eduçação e Ação Comunitâria, numa 

tentativa de dar cumprimento a determinação do Governo bra-

sileiro de evitar-se a descontinuidade com as inovaç6es,73 

retomou as propos~as do Euterpe e prop6s: 

"Mudança de es t rutura que permita uma atua 

ção deliberada junto as comunidades ru

rais e urbanas, selecionadas dentre as 

que apresentarem maior abertura e aceit~ 

çao ao trabalho de ação comunitária ante 

riormente implantado".74-

Essa mudança de estrutur~ consistiu em a Secreta

ria de Educação compartimentalizar a administraç~o da Divi· 

sao de Ação Comunitária em urna seção de comunidades urbanas 

73Brasil. .rn~sident('s, 1969 ... cito p."7. 
. . 

74FlU1(h~;:io lhilvcrsidadc do Mar~lI1h:ío!FaCll1d;lllc de Serviço Social!SCl'l\'Lt
ria dç EduGIÇão e Ação COIlllUlitáda. Doasicr, dez. 1976. 
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e' outras 'de comunidades rurais, para melhor coordenação e 

operacionalização do Projeto. As chefias dessa divisão eram 

exercidas por assistentes sociais. 

Esta nova fase do trabalho da Seac foi marcada por 

dificuldades maiores que no perfodo 1971-74, em virtude da 

instabilidade do cargo de prefeito, conforme referência an-

terior. 

As dificuldades com que a equipe t€cnica (estagii-

rios universitirios) se defrontou logo, de início, pareceu 

não tê-la intimidado, e'o projeto de desenvolvimento de co

munidades recebeu novo título'- Desafio. 

o Projeto Desafio centrou seu interesse no aspecto 

sócio-econômico e cultural d~s comunidades, com prioridade 

do sócio-econômico e preferência por comunidades que apre-
~ ~ 

sentavam orgao representativo estruturado. , 

2.1 Os objetivos do Projeto Desafio 

Esse projeto desenvolveu sua açao tendo em 

os seguintes objetivos esp~cífi~os: 

vista 

"_, prõ-piciar condições de fortalecimento 

do 'espírito cooperativo: 

promover atividades educ~iivas atrav6s 

de orientação sócio-econômica familiar 

que venham contribuir para a elcvaç~o 

do padrão de vida; 

- proniovC'r cursos de capacitaç:io profis
sional. para melhoria do 'paur:io' (k vi

da; 

", 
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- formar mentalidade comunitiria capaz 

de se autodeterminar em prol qa comuni 

dade; 

integrar os recursos existentes na co

munidade e em são Luís para a consecu

ção das atividades previstas; 

- orientar"os agricultores para 

produtividade; 

dinamizay os grupos sociais; 

melhor 

- dinamizar atividades com vistas à me

lhoria do aspecto social; 

- nuclear grupos existentes nas comunida 

des, visando o engajamento dos comuni

tirios e mai"or produt i vidade do traba

lho a ser desenvolvido; 

- propici~r subsídios técnicos que perml 

tam a participação dinãmica e efetiva 

dos comunitários, fomentando o espíri

to cooperativo, com vistas a uma inte 

gração e atuação conjunta dos mesmos 

em prol do próprio desenvolvimento."75 

2.2 Os procedimentos metodoLógicos do Projeto Desafio 

As equipes responsiveis pela execução do Desafio 

não eram, nesse projeto, identificadas "como grupo "nuclear 

universitário, mesmo por4ue já não eram constituídas esc]u-

sivamente por universitirios, como no Eute~pe. 

Apresenta-se com a seguinte composiçilo, em C:lua uma 

7sruntbçil~ Universidade do Maranhilo/F:lcullbtle .de Serviço S~cial/S('ac. 
Dossier. IV Objetivos.' dez. 1976. " 
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. 
das seçoes que formavam a Divisão de Ação Co.munitária do De 

partamento de Cultura dq Seac: 

- três assistentes sociais executivos; 

dois acadêmicos de serviço social; 

dois acadêmicos de agronomia; 

um acadêmico de economia; 

- duas recreadoras. 

Numa etapa preparatória, a equipe técnica divulga

va as atividades programadas ~.preparava os comunitários p~ 

.ra seu envolvimento na execução das mesmas. Em outro momen 

to, que correspondia ao desenvolvimento propriamente dito 

das atividades progra~adas, seu detalhamenio era explicita

do ã medida que estas iam sendo executadas. 

o instrumental técnico não foi diferente do utili-

zado pelo Projeto Euterpe: 

- reuniões~ assembZéias~ .entreyistas~ abordagens~ vi 

sitas domiciZiares~ treinamento de pessoaZ~ técnicas de gr~ 

po e te. 

Na programaçao de atividades previstas para as co

munidades urbanas, constavam: 

"I - Nucleação,.organização e orientação 

de grupo.s na comunidade par~ t raba1h~ 
rem em prol da mesma e suscitar o cs 

píri to coop~rativo dos indivíduos .. 

I I - O r i e 11 t a r o s c o m uni t á r i o s p a r- a r e i v i !~ 

carem junto aos órgãos competentes. 
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111 - Promoção de cursos de saúde e higi~ 

ne. 

IV - Promoção de cursos de capaci tação pr~ 
fissional. ,,76 

Para a programaçao de atividades nas comunidades 

r~rais, a equipe t€cnica tomou por base os dados coletados 

nas pesquisas do Projeto Eutexpe, complementando-os com opi 

niões dos líderes locais. Na área úrbana, a equipe inicia

va seu trabalho com um questionário de sondagem aplicado na 

comunidade por interm€dio do presidente da associação de mo 

radores e outros líderes. 

2.3 Recursos de apoio do· Projeto Desafio 

Para executar a programação do Desafio, a Seac, além 

dos seus recursos materiais e financeiros próprios, quais 

sejam equipe técnica e dotação oJçamentária normal 

(Cr$ 330.000,00), esse órgão contou com a participação de 

vários outros, os mesmos que já haviam colaborado 

Euteipe: Pipmo, Caema, Cemar, LBA, Cerne, Funrural," 

(atual Emaier), Escola T€cnica Federal do Maranhã6. 

com o 

Açar. 

Neste projeto, a participação da Caema e da Cemar 

re s t ringi u- se ã pres tação de scrv·iços de 5 uas re spons ab i 1 i

dades is comuhidades que os solicitavam, apoiadas pela equi 

pc. da Seac. 

76Ptmdação Universidade Fedcrnl dÇl r-hr,mhão/Factihbde de Serviço Social/ 
Seac. Dossier Subprojeto Il - IV Ativid'ldes. dez. 1976. 

", 
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2.4 Qual foi. a clientela do Projeto Desafio 

o Desafio dirigiu sua ação na zona rural, para as 

comunidades de Forqui lh.a, Maracanã e Vila Maranhão. Estas 

duas Gltimas ji tinham sido alcançadas pelo Euterpe; na zo-

na urbana foi ao encontro das comunidades de Jordoa, Alto 

Paraíso, são Cristóvão (bàirros prolet,ários) e Vicen te Fia

lho, Vila Palmeira, Redenção fde formação recente e de inva 

são) . 

Jordoa, Alto Paraíso e são Cristóvão apresentam ca 

racterístic~s sócio-econ6micas semelhantes e com padrão de ,. 

'.vida um pouco superior ao das outras comunidades seleciona-

das, uma vez que são constituídas pela polarização de 

de-obra e sua população tem mais estabilidade .. O mesmo 

ocorre nas comunidades de Vicente o"Fialho, Vila Palmeira 

-mao-

nao 

e 

Redenção, compostas, em sua maioria, por migrantes de áreas 

empobrecidas do estado ou poY força da viol~ncia da grila-

gemo 

As diferenças sao visíveis, desde o aspectó das mo 

.radias ao comportamento social. Nas de maior estabilidade 

e mais antigas (Jordoa, AI to Pú'aíso e são Cristóvão), o com 

portamento social está, em geral, de acordo com os padr6es 

da ordem social vigente, ao contrário das comunidades de in 

vasao, que ferem estes padr6es. 
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3. EUTERPE E DESAFIO: UMA ANÁLISE DOS RESULTADOS' 

Tendo em vista ser o mesmo o universo dos dois pr~ 

jetos objeto do presente estudo (~unicÍpio de são Luís), 0t 

tamos pela anilise dos seus resultados em conjunto, uma vez 

que os seus parâmetros -- realidade, élientela, objetivos -

sao similares. A seguir discutiremos os resultados dos dois 

projetos em estudo a partir dos seus componentes. 

3.1 - ViZa Maranhão e Maracanã 

Os resultados da primeira experiência vivenciada 

nos povoados de Tibiri e Tibirizinho fortaleceram o entusias 

mo do grupo nuclear universitário para prosseguir com a im-

plantação do Projeto Euterpe. 

Vila Maranhão e Maracanã, dois povoados não muito 

distantes do centro urbano de são Luís e situados nas ime-

diaç6es do distrito industrial do Itaqui, já delimitado, f~ 

rá~ as áreas escolhidas para a continuidade das atividades 

pert~nentes ã Ação Comunitária no ano de 1972. A16m desse 

. f"at'or, contribuiu para a escolha o "fato de que as comunida 

des não contaVam com orientação adequada de como solucionar, 

ou pelo menos amenizar os problemas existe~tes". 7: 

O desenvolvimento do projeto nessas duas comunida-

771'v1unicÍpio de são Luís. Secretaria de Educação e Ação COIll'L;nitária 
(Sl'ac). Relatório de ·relmi6l's nos dias 17 e 18 ue fevereiro de 1~)72, 
datilogr. 
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des seguia a n~sma sistcr.Jática de trabalho usaJa nas comunidades ana 
lisadas an terionnen te: 

• .' J . 

- pesquisas sócio-econômicas; 

1evan tamen to· das prior idade s ; 

- estiutura da programaçao em concord~ncia com as 

priorid~des levantadas junto aos comunitários e os recursos 

disponiveis da Seac. 

No primeiro semestre de 1972 foi alcançado o.povo~ 

do de Vila Maranhão e, no segundo, o de Maracanã. 

Entre os moradores de. Vila Maranhão, uns foram atrai 

·dos pela expectativa de emprego na área do pqrto do Itaqui, 

~pós a construção do ramal rodoviário; para outros, corno os 

que afluíram para Maràcanã, a motiyação foi a oportunidade 
.. 

de poder continuar com a atividade a que já estavam habitua 

dos -- a de cultivar pequenas roças. 

Enquanto em Tibiri e Tibirizinho nao foi possível 

identificarmos os pjoprietârios invisíveis, que invocavam 

at€ a ajuda da polícia para impedir a exploração econômi-

'ca das terras pelos trabalhadores locais~ na Vila Maranhão 

e Maracanã ocorreram pequenas variaç6es quanto ~ estrutura 

fundiária. Na Vila Maranhão, dois grandes·propriet5rios d~ 

tinham a posse da maior parte das terras que e~am ex~lora

das parcialmente por pequenos agricultores, atrav€s do sis

tema'de arrendamento. Havia t~mb€m pequ~nos proprietários 

que desenvolviam atividades agrícolas. Em Maracan5, a for-

ma predominante de ocupaç~o da terra eram os sftibs de vera 

neio, cujos proprietários residiam no centro itrhuno de são 

Luís. Além destes, havia ainda, lavradores -agtcgad05 (' OClI-
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pantes por invasão. 

o grupo universitário constatou que em ambos os p~ 

voados havia áreas devolutas. - . Atualmente estas areas, prl~ 

cipalmente em Maracanã, estão se restringindo muito dada a 

procura por pessoas chegadas a são Luís com as indústrias, 

que buscam a quietude dos sítios. 

3.2 - Popu lações de Vi la Maranhão e Maracanã 

Esses dois povoados tinham populaç6es constituídas, 

em sua maioria, por não-autóctones, conforme demonstrado an 

tes (tabela 8). 

o desempenho de atividades produtivas que não re-

queriam maior nível intelectual era o que predominava nas 

duas comunidades, conforme a tabela 13. 

. ali t$ Li ',' .. .;. " .\ 
~ ~iUUO VAft8AI 
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Tabela 13 

Atividades produtivas 

Pessoas ocupadas , 
Especificação Vila Maranhão Maracanã 

Quantidade· I (%) Quantidade I (%) 

Lavrador 

Pescador 

Comerciante 

Estivador 

Costureira 

Carpinteiro 

Motorista 

Professor 

Pedreiro 

Func.púb1ico 

Trab.braça1 

Vigia 

Mecânico 

Biscateiro 

Militar 

Operário 

Outros 

Total 

26 

4 

4 

4 

5 

7 

9 

6 

4 

5 

13 

9 

29 

125 

4,6 

3,2 

3,2 

3,2 

0,5 

1,2 

1,6 

I, O 

3,2 

0,8 

2,3 

22,.4 

69 

4 

6 

4 

14 

2 

2 

13 

8 

3 

9 

3 

2 

7 

146 

Fonte: Estado do Maranhão. Prefeitura Municipal 

Comunidades rurais ... cito (Coleção Colméia, n. 2. p. 18; 

2.0) • 

10,8 

2,7 

0,9 

2,7 

2 ,2 

0,3 

O ,3 

2,1 

1,2 

0,4 

1 ,4 

0,4 

0,3 

1,1 

22,6 

de São Luís. 

n. 3, p. 

Em cadri uma dessas comunidad~s o percentual de ocu 

paçao em atividades'produtivas era inferior a 50% da popul~· 

ção economicamente ativ~ (tomou~se por ~ase a f~ixa et~ria 

entre 2.0 e 57 anos), tendo uma população deremle~1te q\lC equl 

valia a 77,4~ Jos h;lbitantés em Maracnnã (' 77,()~ em Vila Ma 

ranhão. 
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o demonstrativo na tabela 14 nos permite avaliar 

que essas atividades desenvolvidas em tal contexto sócio-eco 

nômico, tinham remuneração irrisória, o que condicionava uma 

renda média mensal bastante inexpressiva. 

Tabela 14 

Quadro comparativo da população comocupaçao produtiva 

Povoado 

. Maracanã 

Vila Ma
ranhão 

. 
População 
total 

639 

557 

1 9 7 2 

População População 
~con. ativa econ. oco 

" 
227 146 

212 125 

Renda me-População dia Plemsal depende. Cr$ 

493 273,93 

432 264,00 

Fonte: Estado do Maranhão. Prefeitura Municipal de São Luís/ 

Seac. Pesquisa s5cio-econ6mica. (Coleção Colm€ia, n. 2, p. 

3 e 21; n. 3, p. 4 e 19). 

Pelo nívei da renda m€dia, poder-se-i deduzir o 

baixo nível de vida dessas populações. 

Conforme tabelas 15 e .16, o Grupo Nuclear Universi 

tirio considerou acomodação ou fal ta de interess.e a não-aqui 
. . 

sição de determinados bens, considerados indlspensiveis a 

todo cidadão (documentação, filiação a instituiçõçs ou enti 

dades sócio-culturais). 
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Tabela 15 

Filiação de famflias a instituiç6es 

Maracanã Vila Maranhão 
Especi ficação Número de ti) Número de fa- (%) 

famílias mflias 

Filiados 96 42,4 , 82 38,7 

Não-filiados 131 57,6' 130 61,3 

Total 227 100,0 212 100,0 

Fonte: Estado do Maranhão. Prefeitura Municipal de São Luís/ 

Seac. Pesquisa sócio-econômica. (Coleção Colméia, n. 2., p. 

23; n. 3, p. 21-). 

Tabela 16 

Instituiç6es de filiação 

Número de famíl ias 

Vila Maranhão (%) Maracanã I (%) 
Total Total 

Especificação 

INPS 3~ 32,2 22 22 ,6 

Funrural 2 1,8 14 15, O 

Ipase 2 2, O 

Outros 5 4,7 3 2,8 

Total 41 38,7 41 42,4 

Fonte: Estado do Maranhão. Prefeitura Municipal de são LUls/ 
Seac. pesquiaa sócio-econômica. (Coleção Colméia, n. 2, p. 

21: n.. 3, p. 2 3 - 4) . 

". 
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A conclusão do GNU quanto i aquisição de bens par~ 

ceu-nos'bastante ingênua. Para uma população que dispunha 

de um quadro limitado de opç6es de ocupação econ6mica, sem 

'pe"Tspecti va de ampliação, deveria ter maior significação po!, 

tar um documento qualquer de identidade, principalmente qu~ 

do a maioria destas opç6es te'ria caráter de ocupaç6es aut6-

nomas; t9davia, com o baixo rendimento destas, como poderiam 

ter condiç6es de filiar-se is insti~uiç6es de 

ou quaisquer outras? 

previdênc.ia 

Esses mesmos indicadores -- tipo de ocupaçao, nível 

de renda -- determinavam o baixo ,padrão das moradias que se 

apresentavam com características bastante rudimentare~: pa-

redes de taipa, teto de palha, piso de terra-batida 
~ 

e um nu-

mero médio de três a seis c6modos, sem instalaç6es sanitá-

rias, hidráulicas ou elétricas. Era esse o tipo de habita 

ção, sem qualquer conforto da vida moderna, que predominava 

em Vila Maranhão 'e Maracanã -- o me'smo encontrado nas comu-

nidades já analisadas. 

o lazer também era sacrificado. 
... 

Por nao ser PoSS! 

vel onerar o restrito orçamento ;domé'stico com diversões, a 

preferência recaía naturalmente sobre aqueLas que não impll 

cavam gastos tais como o futebol no pr6prio povoado~ audiên 

cia de rádio, televisão,' além de festas dançantes. 

o bumb~-boi, b tambor de crioula ~ os ensaios d~ 

escola de samha local eram atrações a mais em Maracanii. 

Foi cons.tatado também pelos universi t5dos que o 

haixo poder aquisitivo das ,populações' dessas comunidades de 

terminava uma dieta alimentar defici tária ('vér tahe1a 17)., 
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As outras comunidades estudadas apresentava~ as mesmas con 

dições, com teor'nutritivo abaixo do padrão alimentar consi 

derado normal para reposição da energia necessária à repro-

dução da força de trabalho. 

T~bela 17 

Situação alimentar Vila Maranhão e Mára~anã . 

. 
L o c a 1 i d a d e s 

E 
... ylla Maranhao Maracana s p e c 1 e Número de famí- (%) Número de fa (%) 

lias mílias -

Arroz 99 ... 93,4 103 91,1 

Farinha 94 88,7 100 88,4 

Feij ão 94 88,7 94 83,1 

Peixe 85 c-80,2 94 83,1 
~: 

Camarão 61 57,5 47 41,5 

Caranguejo 47 44,3 19 16,8 

pão 54 50,9 37 32,7 

Outros 65 61,3 44 38,9 

Fonte: Estado do Maranhão. Prefeitura Municipal de São Luís/ 

Seac. Pesquisa sócio-econômica. (Coleção Colméia, n. 2 ~ p. 

I I ; n. 3) . 

Em nada, portanto, o tratamento dado à~ comunida

des de Vila Maranhão e Maracanã dIferia do apoio e atendi-

mento prc5têldas a Tibiri c Tibirizinho. 

A limitação de recursos financeiros n~o fcz o Gru

po Nuclcar Universi tário recu;u ' em face dos problémas e ca 

rênci as v i vidos por aque las populações t 50 abalúlpnadas pc 1 o 
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poder público. Então, os integrantes do GNU programaram sua 

ação dentro das especialidades e nos mesmos moldes do que f~ 

ra executado nas comunidades de Tibiri e Tibirizinho, posto 

que as carências identificadas eram as mesmas: altos {ndices 

de verminose e cárie dentária; problemas de compo:rtamento 

das crianças nas escolas; evasão~ repetência; desempenho i!!:. 

satisfatório das professoras Cleigasl~' falta de atualização 

nas modernas técnicas de ensino. 

Outras necessidades reclamadas, mas que demandavam 

recursos financeiros mais avultados - corno serviços de aba~ 

te~imento de ãgua, esgoto, energia el€trica, melhoria das 

vias de acesso aos povoados etc. -- escapavam à competência 

da Seac solucionã-Ias .ou mesmo assumir a mediação para" tal; 

ficavam reservadas para os políticos. 

Parai e lamente aos a tendimen tos médico-odontológicos, 

a realização de exames de "anáiise clínica para detecção e c~ 

ra de venninoses e de outras doenças, com vistas à melhoria 

do nível de saúde das pôpulações, o Grupo Nucl~ar Universitá 

rio tentou solucionar os problemas de comportamento das cri:m 

ças nas escolas e deu apoio ped~gógico às professo~as para 

melhorar se~ trabalho nas sala~ d~ aula. 

Os universitários foram tamb€m solicitados pelas a~ 

sociações. de moradores desses povoados para proferir pales

t r,:s sobre teIl!as e spec í ficos re feren tes ã pres ervação da saf 

d~~ conseqllincias de determinadas doenças~ 

pats~filhos~ solidariedade na comunidade. 

:re lacdonamen to 

'. 
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3~3 - ReaZização do Projeto Eute:r>pe em ViZa Maranhão e Mara 
-cana 

Ã medida que se ampliava seu envolvimento no aten

dimento aos problemas de saGde e de educaçio ao pequeno es 

colar de Vila Maranhio e Maracani, a Seac, através do Grupo 

Nuclear Universitário, preteriu o seu objetivo inicial de 

piomover o desenvolvimento s6cio-econ6mico dessas comunida-. , . 
des via recuperaçio dos valores cult~rais de sio Luís. Este 

objetivo foi reservado para as comunidades urbanas. 

Do vasto progràma pré-elaborado por aquele ~ -orgao 

para as comunidades rurais, apenas puderam ser realizados 

"Dia do Casamento no Lugar" a "Festa da Juçara",* a "Feira 

da Mandioca", Curso de Orientação Pedagógica para as profe~ 

soras leigas, campanhas de ,vacinaçio antipólio, campanha de 

filtros, curso de artesanato. 

Todas estas promoç6es tinham um fim educativo. 

Assim, o Dia ~o Casamento no.Lugar visava "a valo

rização do estabelecimento da vida familiar através da leg~ 

lização das uni6es conjuga!s". Aos casais que se propunham 

aceitar o casamento civil, era proporcionada ,urna 'palestra 

educativa s~bre a import~ncia do casamentoj os dev~res do 

marido e da muZher~ a Zegitimação dos fiZhos~ os efeitos j~ 

ridicos do casamento etc. 

A esfabj lidade da ordem social depenoia em grande 

parte da estabilidade da família, a çéZuZa-mã'e da sociedade. 

*N.da A. tluçCl1:'a - palmeira delgada comWTI na floresta atlântica, com 
flores em C'sp i gas e fnitos peqtlC'.nos. cuj o gomo tcrml na 1 const' i tu i o 
chamado palmi to. 

" 
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Para dar maior soZidez i estrutura familiar nas co 

munidadés proletirias, a Seac esti~ulou a legitimidade das 

uniões conjugais através do casamento. Empenhou-se para que 

U #to de consolidação da família· fosse marcante para aque-

les casais simples, mergulhados em tanta pob~e~a . 

Desse modo, todos os detalhes eram lembrados e a , 

cerimônia civil era cumprida, havendo,. inclusive, a partici. 

pação de "madrinhas", senhoras da sociedade, convidadas pe-

la Seac, que se responsabilizavam por um presente dado aos 

casais. As providências junto ao cartório eram assumidas 

pela Seac. O evento era o coroamento da Festa da Juçara, no 

último domingo de outubro, em Maracanã. Os primeiros· casais 

-- num total de 32 -- que participaram desse ato coletivo 

era de Tibirizinho e ji viviam juntos, mas por motivos eco-

nômicos não tinham podido legalizar a unlao. 

A partir de então outubro de 1971 -- esse even-
~ 

to foi incorporado a Festa da Juçara, que se transformou nu 

ma tradiç~o. em São Luís, durante a safra desse vegetal. 

3.4 ~ Festa da Juçara e Feira da Mandioca 

A não ser as praias, fonte de recreaç~o comum de 

burgueses e proletários, apenas a? associações do Sesc c do 

Sesi proporcionaVam.opórtunidade de recreação e lazer para· 

o trabalhador assalariado em são Luís sem oner5-10 em seu 

restrito orçamento do~6stico. 

f\lesIllO a hllI~gucsia local nao dispunha Je outras 0E 

çocs que· não os cluhes sociais, em nÚ!1lC'ro de três e alguIllas, 
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associações recreativas como a Associaç~o Ati€tica do Banco 

do Brasil. 
. , 

Parques; ~osqufls,museus, quadras.públicas para es 

P?'rte eram e continuam sendo opçoes de lazer desconhecidas 

pela populaç~o de são Luís.· Assim, quando a Seac divulgou 

a realizaç~o da primeira Festa da Juçara, em outubrode 1971, , , 

e a primeira Feira da Mandi9ca, em agosto de 1972, gerou um . 
clima de animação nas comunidades e na população do cen~Td 

urbano de são Luís. Organizadas pelo Departamento de Cult~ 

Ta da Seac, através ~o Grupo Nuclear Universitári~, conta

ram com a col~boração de vários ~rgãos oficiais: Su~erin~en 

d~ncia d~ Desenvoivimento dG Maranhão (Sudemal, Secr~taria 

de Agricultura, Acar, IBDF, Colégio Agrícola, ,Escola de Agr~ 

nomia; REFFSA e Caema. 

Tanto a Festa da Juçara como a Feira da. Mandioca' 

eram festas de arraial, bem a gosto da população rural, mas 

tamb€m do agrado da população urbana, que passou a ter uma 

opçao a mai,s de lazer. 

Para a Seac, conscientizar a população para novos 

procedimentos em face dos pioblemas s6cio-econ5micos do mu-
. 

. n,icípio seria educar a população, e· "nenhum elemento de di 

vul~ação é tão forte para tal mister que a concentração po

pular p.rogramada, que poderá divertir e edu'car ,deixando uma 

reflexão aos in~rédulo~ e uma esperança de mudanças aos en 

volvidos no processo da produç~o".78 

78Estado uo ~branhão/Prefeitu'ra Ml.Ulicip'al de SiÍo Luís/Sc'crc'taria de Agri 
cultura/Secrctaria uc J:ducação'e Ação COlllwüt5ria. Relatório, 2 pt-: 
1972., p. 1. 
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Com a Festa da Juçara, a Se~c tinha'com~ finalida-

de: 

- apro~imação~ relaaionamento e participação das 

po~ulações urbanas e rural; 

- estabelecimento de um circuito monetário entre 

a zona urbana e a rural; 

.. aumen to do consumo, da juçara em termos racionais 

e higiênicos; 

- suprimento de'ferro à dieta alimentar; 

- oportunidade de u~ilização da juçareira em tra 

balhos de artesanato; 

controle e aumento dos juçarais para levantar a 

renda per capita na zona rura~; 

- incorporação ao fo lc lore de são, Luis; 

- preservaçao da paisagem pela conservaçao das ma 

tas ciliares aos riachos~ mantenedoras de nossas 'disponibili 

dades hí.dricÇls; 

Quase todos os obje'tiv'os da Seac quanto à Festa da 

Juçara foram atendidos. Mesmo pass~do o período de acompa

nhamento por este 6rgio, a comunidade de Ma~acani a~sumiu a 

programaçao. Ji ,com rel~ção a Fe~ra da Mandioca não se po

de dizer o mesm~, embora seja esse produto praticamente o' 

único cultivo de destaque nas comunidades rurals de Sõo Luís. 

Sua divulgaç50 foi amPla, chegando a extrapolar os limitbs 

das peqüenas comunidades e' abrangendo. todo o município de 

São Luís: faixas nas ruas de maior afluência üe transetmtes; 
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slogans e programas de ridio, t~levisão e jdrnais locais; 

tema de redação nas escOlas municipais do 19 e 29 graus, com 

premiação dos três primeiros trabalhos classificados. 

A ~istemitica de divulgação da feira obviamente mo . . . -

tivou a população de são Lufs, com poucas alternati~~s de 

lazer, mas tamb€m despertbu o interesse dos comerciantes do , 

produto no interior do estado. 

o pequeno produtor só tinhá espaço para o plantio 

de subsistência, pelas razões da estrutura fundiiria, 
... 
Ja 

trat~das qdando da caracterização das comunidades rurais de 

. interesse deste trabalho. 

Tais condições tolhiam quaisquer pretensbes dos 

lavradores das comuniaades alcança~as pelo proj·eto Euterpe, 

em relação i comercialização do p~incipal produto' da mindi~ 

ca - a farinha - com os produtores do interior do estado. 

Essa a razão de a primeira Feira da Mandioca' nao 

ter tido êxito quan'to is metas propostas pelo Seac, .que 

eram, entre outras: 

"C ... )evitar-se o excesso de suprimento ao 

gado; 

- estfmulo a' m€todos novos de ob't.eliÇão'· 'da 

farinha; 

- diagnóstico ~a tiquira* como'bebiJ~ p~ 

ra conqui~ta de mercados; 

- levantamento Jas áreas devolutas de São 

Luís para imp.lantação da .primei rn' agr~ 

viln, onde se renlize experi~rycia de 

ação comunitária; 

*N.da A. Tiqui1>a - aguardente de m~ldioca. 
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estilização do folclore da mandioca, 

com lendas conhecida"s, no sentido da 

contribuir para o turismo maranhense."79" 

Contrariamente aos objetivos da"Seac, a promoçao 

Feira da Mandioca não teve continuidade. Foi realizada ap~ 

nas duas vezes em 1972 e 1973 - e ,por iniciativa desse" 

.. -orgao, "sem que as comunidades. rurais a' assumissem. 

o resultado teria sido válido se pudesse" ser rever 

tido em benefício das comunidades rurais de são Luís,para 

as" quais foram dirigidos os objetivos da Seac. 

A açao educativa sobre o alto valor alimentício da 

mandioca, com vistas ~ incorporação "de novas formas "de co~ 

sumo desse produto pelas pop~laç6es rurais de são Luís, te-

ve efeito a favor dos pecuaristas de gado leiteiro" e dos 

produtores de farinha de "maior expressão, do interior do es 

tado. Os primeiros porque encontraram uma alternativa mais 

barata para a boa alimentação dos rebanhos; os Gltimos por 

que tiveram chance de elevar os rendimentos com a valorização 

do produto, que lhes asseg'urou um mercado certo para um vo

lume maior de vendas, ~s ~ezes at& mesmo livre de qualquer 

onus com o processo de produção, já que mu"itos pecuaristas 

comprovam a mandioca in"natura. 

Com isso, os pequenos pr~dutores de farinha de man 

dioca de MaTacanâ, Vjla.Maranh~o e demais ~omunidadcs da zo 

79Es"ta~0 do ~1aranh50/Prefcitura Municipal de "S~o Ll1fs/Sccrcta~ia de Agri 
cultura do f:stado/Sccrctari3 de Ec1uc~lÇ50 c Ação COllllmit5ria. Rcl"atór{o 
da Divú;ão de A~~ão Camunitá1·ia. silo Luís, 1972', parte 2, Fci~"a da' M:.Ul. 
"dioca ~ . p. 5-6. . 

". 
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na rural de São Luís continuaram produzindo 'apenas para seu 

pr6prio sustento~ porqué ainda que aumentassem a produção, 

não teriam como aumentar a renda, posto que lhes faltavam 

os meios pai~ escoamento e comercialização da mesma fora de 

suas pequenas comunidades. 

Em relação, portanto, is pequenas comunidades ru-
I . 

rais de São Luís, esvaziou-se o objetivo da Siac~ 

3.5 ~ O Projet9 Euterpe nas comunidades urbanas 
\ . 

Durante o período 1971-74, enquanto nas comunidades 

rurais o Projeto Euterpe de~ prioridade aos problemas s6cio 

econ6micos, sanit~rios e educacionais, na ·~rea.urbana ten-

tou desenvolver seu objetivo maior - o desenvolv~mento de 

são Luis atrav€s da preservação e do levantamento da cultu-

ra do Maranhão e de São Luis; conforme menção no inicio des 

te capitulo. 

Desta vez o Projeto não se dirigiu especificamente 

.a uma comunidade. Pelo contr~rio~ pretendeu abranger uma 

clientela maior atrav~s dos es~olares do 1 9 e 29 graus da 

rede municipal de ensino. Por ~eio destes visava envolver, 

indistintamente, a população urbana em suas propostas., Es-

se envolvimento, ali~s, seria uma, forma de caracterizar. o 

obje~ivo do Governo brasileiro -de participaç50 e e~trosamen 

to dos div~rsos segmeritos da sociedade em seus progru)~s de 

desenvolvimento. 

N LI P r ;Í t i c LI daS e a c I e x e m pio li e s s a p a r t ,i c i p:1 ~ Zí o 

p r o p o s t a li e o r g a n i z a ç :1 o ti e b i b 11 o t e c as, s a 1"a s -dei e ,i t li r a c 
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museus nas escolas, com a colaboração da população urbana. 

Na operaciona1ização da proposta, aquele órgão demonstrou 

uma ação integrada-com o envolvimento do GNU - universitá

rios responsáveis re10 planejamento ~ comando de maratonas 

e gincanas culturais - com escolares do 1 9 e 2 9 graus, ex~ 

cutores das atividades referidas~ e mais uma emissora de rã 

dio, que fazia a cobertura da.programação informando sobre 

pessoas dispostas a co1aborar'e sobre as aquisições das equi 

peso A TV-E participava fazendo a divulgação da -promoçao. 

Dessa forma, o envolvimento da comunidade era generalizado. 

o entrosamento e a participação dos diversos se~~ 

tos da sociedade, assim, se efetivaram para a Sea~ no rnomen 

to em que os estudantGs das camadas carentes recebiam das 

classes abastadas as doações. Esse nível de ação pôde dis 

simular o antagonismo das classes sociais, assim corno as 

contradições oriundas do ·processode acumulação do capital. 

3.6 - O Projeto Desafio nas comunidades 

Em todas as comunidades selecionadas por ?sse Pro

jeto (Vila .Maranhão, Maracanã,· Forquilha, Vila Palmeira), a 

equipe t~cnica desen~ol~eu a etapa preparatória de div~lga

ção da p~ogramação pretendida e aplicação dos. guestionários 

para levantamento sócio-econômico' e sondagem das reais ne

cessidades c aspirações. dos comunitários. Essa etapa teve 

bon receptividade por parte dos memb~os das associ~çõc~ de 

moradores das divcr~as comunidades~ apesar de serem estes 

pouco numerosos nas reun i ões com li ·cqu ipc dn Sec rc t a r i a .. 

". 
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Alto Paraíso e Redenção foram contatadas apenas p~ 

ra aplicação do questionário, deixando de ser cumpridas as 

demais etapas do Projeto; isto deveu-se ~ descrença que pa! 

rava na comunidade em relação ~s propostas do governo, co~-

.forme pudemos constatar quando de nossa pesquisa naquele bair 

ro, seis anos depois de desativado o Projeto. 

são Cristóvão e Vicente Fialh9 ficaram ~ marge,mdos 

programas da Seac, porque a precarienade do .sistema de trans 

porte urbano para essa~comunidades dificultou seu alcance 

pela equipe técnica, quando faltava a esta recursos da Se

cretaria de Educação para o transporte de seu pessoal. 

Vila Palmeira fi~ou como centro da ação do Projeto 

Desafio. Com a maior'população dentre os bairros escolhi

dos -- 8.962 habitantes --.e com elevado índice de ocorren

cias policiais ã época (1976), ,com graves problemas sociais, 

inclusive toxicomania, começou a ser trabalhado pela equipe 

técnica da Seac. 

Esse órgão, diante da limitação de r~cursos finan 

ceiros já referida antes, procurou fazer um atendimento que 

suscitasse o real interesse dos comunit~rios para poder con 

tar com su~ adesão aos seus programas .e, aSSIm, torn~-los 

participantes do processo de desenvolvimento pretendido. 

A ação da Secretaria, desse modo, concentrou-se na 

realização de· cursos de formação profissional. seguinJo so

li~itação dos comunitários e estendendo o atendimento a de

mais· comunidades. Um dois anos -- 197() e 1977 foram rea 

lizados 05 cursos apresentados na tabC'la 18.' 

'. 
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Tabela 18 

Cursos promovidos pela Seac 1976-77 

Cursos Quantidade de , participantes Período Carga Horária 
(horas) 

Manicure 32 

Manicure 29 

Manicure 23 

Mecânica de au 27 
tomóveis 

Mecânica de au 29 
tomóve is 

Bordado ama0 15 

maio: 1976 

ago. 19,76 

mar. 1977 

29.9-3:12.76 

17.12.76 a 
14.2.77 

dez. 1976 
jan. 1977 

a 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

Fonte: Estado do Maranh~o. Prefeitura Municipal de S~o Luís/ 

Secretaria de Aç~o Comunitária. Projeto Desafio 

des urbanas Vila Palmeira. 1976, mimeogr. 

comunida 

Os partfcipantes dos curso's em referência receberam 

ajuda de c~sto para compra de material necessário ~ aprend! 

zagem, enquatito as comunidades viraci com agrado ~ssa promo-
..:;;..; 

çao, e reclamam hoje a n~o-continuidade da mesma. 

As necessidades de infra-estrutura urbana de maior 

dispêndio financeiro -- como insta1aç~o de água e .esgoto, 

eneigia elEtrica, expans~o da rede escolar .do 1 9 grau (pri

meira etapa), melhoria. das ruas e construção de praças, P2 

1iciamento eficaz - foram ouvidas e sentidas pela equipe 

da Secretari a de Educaçno, que fez ver' aos com\.in i t51'1os . a 

quem cabia a atribuiç50 de solucion~-las. 

A força polític~ que representava a .populaçilo de 
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Vila Palmeira lhe valeu maior atenção por parte do poder pQ 

b1ico, que procurou direcionar sua ação em conformidade com 

a vontade popular, de modo que as necessidades reclamadas em 

-grande parte foram atendidas. O. mesmo não aconteceu com as , 
comunidades de Jordoa e Redenção, ·que continuam ã margem dos 

beneffcios sociais. 



4. CONCLUSÃO 

A análise do desenvolvimento dos Projetos 
Euterpe e Desafio nos remete às indagações referidas na in 
trodução deste trabalho, que direcionaram nossa reflexão. 

Na busca de identificação dos interesses' 

da Secretaria de Educação e Ação Comunitária, em implantar 
os Projetos em estudo, e~ função'dasireais .condições da .co 
munidades envolvidas, foi possível de.svelar o quanto impor 
ta ao.Governo r.esgua~dar suá política de favoritismo àeritra 
da do capitalismo mon~polista para "garantir sua aceitação 

.espontânea de forma hegemonica. 

Desse modo, vimos que um projeto de aproxi 
mação com as camadas populares era necessário ao' regime· au .' -
toritário 'que se instalou no. país, a fim de evitar os .' des 

'contentamentos com a política de assustador aumento de con 
centração do capital, naquele momento históri'co de transfor 
maçao do projeto economico. 

Na operacionalização da ideologia desenvol 
vimentista, buscou-se a cumplicidade de agentes capazes de 
tornar possível a imposição de políticas rígidas para ~ sus 
tentação desse novo modelo econômico em expansão, e, ao mes 
mo tempo, concorrer para evi~ar a mobilização de aesagrado 
das massas~ E foi através de mecanismos criados peloprôp:rio 
Estado que se gestaram esses agente~. 

Os P!ogramas de desenvolvimenfo de comuni 
dades, portanto, tornaram-se obj 'eto dos proj etos de desen 

. 
volvimento local integrado e em conformidade com o planeja 
mento global da nação, não porque visassem satisfazer· as 

reivindicações das camadas populares, mas, princ.ipalmente, 

para facilitar a imposição das políticas rígidas 
.. 

necessa 



rias ao desempenho das instituições que conduzir~am o . 

cesso de e1evaçio dos fndices de desenvo1vi~ento o mais 
pido possível, freando as manifestações populares." 
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pro 
-ra 

A.estratégia do desenvolvimento de comunida 

d.s em São Luís aqduiriu realce'a partir da industrializa 

çao planejada para esse municípÍo .. 

o sistema de planejam~nto local integrado e 

a participação comunitária, com a qua~ tem íntima relação, 

passaram a ser enfatizados náquela época de auto-afirmaçã? 

do autoritarismo dos anos '70. A aut~nomia no comando do pr6 

prio destino ql.te, segUndo Cornely, 8 o deve ser assumida p~ 

'las comunidades, após o primeiro momento indutivo, não se 

verificou. Esta seria Uma decisão política das comunidades 

que, no e.n tan to, não es ta vam ins·trumen ta das com um conteúdo 

político. contestador, que lhes possibilitasse. distinguir a 

ideologia de dominação subjacente à ação assistencialista 

dos agentes que lhes foram ao encontro p~ra a implementação 

das políticas oficiais. 

No bojo da proposta de integração, os pro 

gramas de desenvol vimen to de comunidade devem processar-se 

em harmonia com as diretrizes nacionais. Isto implica deli 

mitar ou m~smo restringir o conceito de participação àcon 

·formação aos· planos governamentais.' 

As comunidades·,' ao serem conta tadas pelos 

agen.tes do Governo a fim de "participarem" do planejamento 

do' seu próprio. desenvolvimento, atrav~s' das lideranças 10 

cais, levantam suas prioridades, mas t~m que adequi-las às 

prioridades do. Governo, . condicioná-las ã sempre alegada li 

mitaçi6 de recursos disponfveis;"enfim, sao induzidas a 

80 Cor~ely, Seno A. op. ait. 
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"s:ompreender" que devem ser solidárias. Aí. então. a equipe_ 
técnica, elabora o planejamento como "fruto de uma ação con~ 
ciente" da comunidade que. inconscientemente, fa,z el)lergir os 
contornos do modelo proposto pelo Estado. 

. 
A partiaipaçao ativa sugerida nos projetos 

da Secretaria de Educação e Ação Comunitária'(Seac) era' per 
tinente somente ã execução das ativida.'des programadas para 
solução cios problemas locais • 

• 

Essaaparê~cia localista predominante nos 

Projetos Euterpe e DLsafio continham, implicitamente, os 
reais interesses do Governo com a sua política de planejameg 

to integrado nos tr6i nlveis, federal, estadual e municipal 
em que se impunha como imprescindível a participação ~e to 
dos os segmentos da sociedade. Tal partfcipação, entretanto, 
não se articulava· ao processo decisório da soc~edade global. 
Também não foram consideradas as reZações 'soaiais ,das forças 

produtivas~ a gestão e distribuição dos bens e serviços da 

soaiedade aomo um todo. 

~articipação, nest~ caso, não 'era um meca 
nismo para uma reflexão e ação crítica conjtmtas, comunidade x 
Estado, sobre os problemas estruturais, cuja solução redun
daria em aflorar a contradição com o'bloco histórico vigen 
'te-i.: mas sim, um mecanismo para manutenção do status quo. 

Quanto à ação educativa subjacente ã propo~ 

,ta de "desenvolvimento de comunidades"" observa-se a intenção 
de desviar a atenção das classes dominadas dos problemas e~ 
truturais que as afetavam para a recuperação de valores cu!, 

, turais, 'num momento histórico de necessidad~ de inserção des 
sas classes no processo de desenvolvimento econômico capita 

lista, na sua fase monopolista., .. 

A ação desenvolvida junto ãiL'caniadas Pop!!. 
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lares dissimulava, assim, as relações de dominação existen 

tes entre as classes. A tática de ação empregada cóm vistas 
-a sensibilização das populações carentes, bem C9mo dos 

1.Uliversitários utilizados na ação para integração nos planos 
'de" desenvolvimento do município,' sem que houvesse para a de 

~ -' ,,'-flagraçao destes planos as m1nimas condiçoes, foram, antes, 
mero instrumento ideológico para cimentar o 4ominio sobre as 
classes populares., Ao não contribuíre~ p~ra a mudança de vi 
são de mundo, que possibili talda às c0J?unidadesautopromove 
rem o seu desenvolvimento, concorreram para reforçar a condi 
çao de exlcusão .social dessas comunidades. 

A sensiblização, dessa forma, caracteriza -
- -se como uma açao vo~tada para0 emocional e nao para uma açao\ 

efetiva, em consonância com as exigências de uma reàlid-ade 

concreta. 

No que se refere à proposta do Governo de 

.propiciar jus tiça social a través do desenvol vimen to . desses 
Projetos, visando o equilíbrio na distribuição da renda, cons 
ta'fàmos que ocorreu o inverso, uma vez que o modelo econômi 
co implantado o ilIlpediu por sua própria natureza, por ser 
concentrador de riquezas. 

Com o presente estudo esperamos . contribuir 
. p~a um repensar sobre a participação e·feti va das comunida 

des carentes de São Luís, quando; da implantação· de projetos 

de desenvolvimento que lhes sejam pertinent;es. Também nos . . 
.propomos subsidiar 'os órgãos govername~tais na análise e im 
plantação de projetos nessa área, bem como realizar debates 
nas ·comunidade·s .para a divulgação das falhas do projeto, como 
forma de ajudá-las no desenvolvimento de uma consciência cri 
tica;para que oportúnamente estejam instrumentadas com aI 
guns indicadores de análise. . . 
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ANEXO 2 

DIVISÃO POL!TICA E ADMINISTRATIVA 00 MARANf-tl\o 
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130 MUNICIPIOS 

16 MIÇRO-REGIÕES DEFINIDAS ~ELA 
fUNDAÇÃO .8. I: 

29- 8URUPI 

50- BAIXADA OCIDENTAL MARANHENSE 
51- SÃO LU!'S 

!a- BAIXADA ORIENTAL MARANHENSE 
55-1I~IXO PARNAíBA IIIARANtiENSE 

54- PINOARÉ 

58- "EA'UM J 

56- IT.APECURU I 

51- ALTO MUNIIII 
5a- ':'PI:ItATRIZ . 
311- "LTO .. fAIUM E GRAJAU 

. 40- Miolo .. fAlil" 

4/- ALTO IT ArECU RU 

42- CHA'AOAS' 00 SUL M~AK.tiEHn: 
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ANEXO 3 

LOCALI7.AÇAO DE SÃO Luís }O BRASIL 
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ANEXO 4 

RELEYO 00 l-MANHÃO 

, . 
o A' 100 .. 

',' ~. f-, : ' .. • I"':-'~"'''I . .. ~ ., .•... .... ~ 

~ 4COA 100-

_. eCIOA 100. 
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ANEXO 5 

SISTEMA HIDroGRÁFICO 
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ANEXO 6 

SISTEMA VIÁRIO 
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ANEXO 7 

SI.STEMA ROOOVIÁRl.y----------

, 
~ . 

Si$fr~ma . 
ro~ ov iC6 r'i o 
es~a~u~1 

80. Elp«onpo 

LEGENDA 
ASFALTADAS 

======~ ,NPlANTADAS 
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i 
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Discriminação 

Taipa-palha 

Taipa- telha 

Tijolo-palha 

Tijolo-te1h~ 

Adobe-pa1ha 

Adobe-te1ha 

T o tal 

ANEXO 8 

TIPOS DE ~OP~DIA 

Tibiri 

Quantidade ( %) 

• 
89 84!8 

8· 7,6 

0;-

5 4,8 

1 0,9. 

2 1,9 

105 100,0 

130 

Tibirizinho 
, 

Quantidade ( %), 

96 91,9. 

3 2,7 

I U;~ 

1 0,9 

3 2,7 

1 0,9 

105 100,0 

Fonte : Estado do Maranhão. Pre fei túra Mwücipal de 
de São Luís. Comunidades Rurais: Tibiri-Tibirizinho. 
dez. 1971", p.8 e 22. 
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ANEXO 9 

MEIOS DE DIVERSÃO 

Disc~iminação. Tibiri Tibiriziri.ho 

N~ro de Famílias (%). Núnero de Famíli~(%) 

Cinema 2 1,9-

Fes tas 22 . 20,9 SO 48 

Futebol 19 27,6 44 42 

Jornal 1 ' . 0,9 3 3 

. Praia 4 3,8 

Rádio 46 43,8 58 55 

Televisão 4 " 3,8 34 32 

Outros 14 13,3 11 10 

Fonte: Estado do Maranhão. Pre'fei tura Municipal 

de São Luís. Comunidades Rurais: Tibiri";Tibirizinho. 

ci t. p. 11 e 29. 
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