
 

 

São João Batista do Maranhão. 

São João Batista dos meus Sonhos. 

             

És uma realidade, um presente de Deus! 

Encravado em solo da Baixada Maranhense.  

Ficas a oeste e sudoeste da Ilha de Upaon-Açu,    

em uma região formada por grandes Planícies baixas, 

que enchem na estação das chuvas formando imensas lagoas. 

Terra de todos, e das Palmeiras do Babaçu.  

 

Localizado na parte interna do Golfão Maranhense,  

gerada por relevos planos brandamente ondeados,  

com extensas áreas rebaixadas e agregadas,  

aos baixos cursos dos rios Pericumã, Mearim, Pindaré e Grajaú. 

Celeiro de vida, de um povo nobre, fértil e contente!   

  

Para a geografia São João Batista, possui 

Uma área de seiscentos e noventa mil,  

seiscentos e setenta e seis quilômetros quadrados; 

Distante da capital a cento e setenta e oito quilômetros, por fora. 

Mas, em linha reta, fica a setenta e três quilômetros, apenas. 

De uma forma ou de outra, tudo é lindo, o povo vai e vem.  

Visitar São João, há sempre motivos, é amor, nada importa.   

 

Nossa história não registra somente isso,  

a geopolítica nos socorre, bem sei. 

A porção de terras que falo, era a ex-Ibipeuara, povoado vicentino. 

Nela o comerciante Francisco Américo de Araújo, 

senhor de engenho, com sua família, vivia, 

colega de Caetano Costa, um destacado agricultor, 

e de Salustiano José da Serra, primeiro comerciante da Ponta. 



 

 

        

Moer cana, cultivar e lavrar a terra nesse paraíso, 

era trabalho árduo sempre feito com amor. 

Ali também laborava Joana Ferreira, senhora de grandes posses. 

Ela sempre alegre dizia,  

ser insuportável naqueles dias,  

de São Vicente, a Ponta, apenas ser um Distrito. 

  

O que falar do Major Raimundo Marques Figueiredo, 

Homem de fibra que de São Vicente Férrer, retirava. 

Pedaço de solo, uma primícia, terra ou ponta, de propriedade sua. 

De ontem e de hoje uma fábula, uma dádiva. 

d’Ele mesmo, talvez, uma lágrima, nosso roteiro.   

 

É dever honrar outros ancestrais da antiga Gleba. 

João Bertoldo de Carvalho, proprietário de terras, 

sem esquecer João Batista de Carvalho, notável agricultor. 

Lembranças vem a galope das irmãs Adalgisa e Agripina, 

que foram nomeadas para o exercício do ensino, 

por Herculano Parga na época Governador, 

iniciando as letras nesta terra, dos meninos e meninas. 

Agora não mais Ibipeuara, tinha nascido assim. 

Este município querido, ente emancipado, com nome divino.  

 

Continuando a saga da Ibipeuara, Gleba, Ponta ou Município; 

de filhos acolhedores, amáveis, porém, de inteligência a decifrar, 

Quem sabe por sua miscigenação? 

Da proximidade com as linhas do hemisfério sul.  

Aqui viveu o Monsenhor Bráulio, o jovem Francisco Figueiredo o “Chiquitinho,” 

Maior político da baixada, afirmo sem medo ou susto, 

antes adversário do antigo colega, o nobre José Maria de Araújo. 



 

 

Ele foi eleito, Prefeito de São João e São Vicente,  

Foi também Deputado, e da Assembleia Legislativa, Vice-Presidente. 

Homem do povo, que pelos conterrâneos gostava de trabalhar.  

É hora de examinar o passado, 

e voltarmos a quinze de dezembro de 1958. 

Repaginar a história joanina. 

A Lei estadual mil seiscentos e oito, 

fez nascer, ontem, de uma gleba de terra em uma Ponta,  

nosso município, atual São João Batista. 

Nosso torrão, eternamente belo e amado. 

 

Deu-se início às vidas profícuas neste Batista, São João,   

com campos verdejantes, de filhos inteligentes,  

jamais visto noutro lugar;   

orgulho de seu povo, 

encanto do Brasil, beleza do Maranhão. 

Chegam lembranças de um passado bem perto. 

Da fundação do Ginásio por Padre Heitor, discípulo da nossa história. 

Dos antigos professores, homens e mulheres, todos abnegados. 

Do evangelista Dante La Zagna, um italiano, 

padre e educador,  

homem de visão futurista, que só nos deixou vitórias. 

Do município de minha infância. 

De todos, uma memória.  

São João Batista do quase ontem,  

com grandes Usinas de pilar arroz, 

do comércio de farinhas de mandioca, caranguejos, sem fim... 

Porto da Raposa com canoas, barcos, lancha e restaurantes.  

De festejos religiosos, outrora e hoje, ainda, comemorados.       

 

 



 

 

São João dos meus Sonhos..., 

Da Torrefação de Café do Zé Pavão. 

Na casa onde nasceu a Escola Trabalhista Brasileira, 

alfabetizando no passado futuros doutores,  

com Violeta Meireles e Maria de Zeledina. 

Do Merval Figueiredo, primeiro Prefeito, eleito,  

conhecido bom político e cidadão,  

nascido na Ponta Ibipeuara, atual  São João. 

 

Uma pausa na Chapada Grande de Neuzo,  

ou de Loló filho de Tuneco. 

Passando no Caminho Novo de Raimundo França, 

sem esquecer das Aningas do Buchuné. 

Vou ao Cuzeiro dos Dominici.  

Ao Maravilha e Olinda, visitar os Everton e os Aranhas, 

passarei no Alegre e no Laranjal dos Lindoso. 

Voltando pelo Quiá dos Correas de Fabrício. 

Não levarei susto na Estada Funda, terei cuidado! 

Às dezoito horas estarei na sede, 

é tempo de política, tem Comício.     

 

Amanhã estarei cedo no São Benedito do Bigurrilho 

Em todo lugar uma festa, depois irei ao Jamary em uma Cura. 

No Candonga terá uma Roda de Tambor às sete. 

Depois de amanhã no Cazumba, um Bambaê, 

No Vertente, logo ali, uma Punga. 

Encerro no Olho d’Água numa Festa de Caixa. 

Não cabe todo mundo, tenho receio, de ter barulho. 

      

 

 



 

 

Três ontonte avistei seu Bingo perto do campo,  

indo com Simeão, Alci, e Alcemir  trabalhar. 

Manejando gado encontrei o baixinho Egídio, 

perto da estada dos Jupiras.  

Falou-me que na casa de Bento estão mexendo farinha e tem mangas.  

Que o mato cresceu tem murta, cauaçu, mejuba e ananás. 

É hora de parar, é muita coisa para falar. 

 

Já havia passado na Vila, nos açougues do Hilton fulejo e no do Zé Macaca, 

à procura de fato, vísceras de porco e de boi, para comprar, 

aproveitei, dei um abraço na amiga Joana aleijada, 

outro em Silvino Macaco, homem de fé, irmão camarada. 

A Praça da Matriz, diziam é mais bonita, 

que o antigo Posto de Saúde, 

onde recebia estudantes do Projeto Rondon. 

Que o prédio antigo dos Correios de Benedito telegrafista. 

Da Delegacia de Polícia do seu Zequinha.  

Da Beira, pequeno porto, com canoas cheias, 

de mercadorias e passageiros a transportar. 

Certa vez, com as letras BCO em toneis grafadas. 

Um canoeiro falou ser a carga indentificada de “ Martinho Castelo Branco.” 

Enganou-se, Zé Cornicho, pois, falou sem pensar. 

Era cristão de verdade, agiu sem medo de errar.  

 

No São João dos meus Sonhos, lembro:     

Dos festejos cívicos com desfiles de sete de setembro,  

do local de atarracar quedas, nas Sextas-Feiras Santas,  

o açude nas bandas de Câncio. 

Do comércio intenso abastecendo os municípios vizinhos, 

começava na Lagoa com as compras de farinhas.  

O Porto da Raposa muito aquecido, 



 

 

onde se cobrava tributos, tinha Posto Fiscal, 

fomento de economia e renda para o nosso Estado. 

Ancoravam barcos e canoas em diferentes dias. 

As lanchas, Maria do Rosário, Estrela do Mar e São José,  

todas com tripulantes, eram nossos transportes, 

viajando, nas terças e sábados, obedecendo a alta da maré,  

rota pelo Boqueirão, destino a São Luís conduzindo Sonhos... 

transportando, gado, porcos, tijolos, farinha e vida, 

o que fosse necessário.  

As pessoas eram conduzidas nessas embarcações, 

às mesmas, que carregavam animais. 

Não tinha outro meio, era só desse jeito. 

Mas, de certo, gostosas as viagens, viajava-se com fé.  

Antes da partida, após chegada no porto montado em animais, 

ou em canoas, a pé, caminhonetes ou caminhões. 

Uma parada para merendar ou fazer refeição, 

o melhor local era o restaurante de Berto. Estou Certo? 

  

 Na Raposa beber água, quase impossível. 

 O jeito era assistir ao balanço do mar,  

 indo e voltando, com sorte. 

 No início da viagem recomendava-se orar ou rezar. 

 Era obrigação fazer uma prece. 

 De lanchas ou barcos, de São João Batista para São Luís. 

 ou de São Luís para São João, dizia o comandante, 

 sem medo, é bem aí, fica perto! 

 

  

 

 

 



 

 

Para todos o carnaval era festa familiar, 

com as Escolas, Turma de Mangueira e Flor do Samba, última a desfilar, 

 “Vou descendo no Morro” Vou para a cidade sambar.  

Este samba nos lembra, de Mariano de Nhá Deca, seu carnavalesco a cantar. 

Depois, um ano desfilou Boêmios do Rítimo, deixou saudades. 

Nasceu a Turma do Quinto alegrando a todos lá de cima, 

não sei o motivo, trocou de presidente, deixou de brincar. 

Relíquia de um passado, a Turma do Salgueiro, só este ficou para reinar. 

 

Carnaval da nossa gente, lança perfume, maizena ou serpentina...   

Tinha, Boca em seu Cavalo Branco enfeitado, tudo lindo, na festa popular. 

Desfilava um Bloco Tradicional, cantando “Ponha um Arco-iris na sua Moringa.”, 

Longe ou perto, sempre com canto de guerra, surgia a Tribo de Índio,    

de João Andrade, o Cacique Tupinambá. 

Soube que também já desfilou um carro como Corso. 

Na Casinha da Roça era tudo chique, todos alegres a cantarolar. 

A única rua em São João nos levava à Passarela e ao Palanque,  

Todos desejavam saber, quem ganhou o desfile em primeiro lugar.? 

 

Às noites haviam “Bailes” na sede, nos povoados, em todo lugar; 

No “Tremendão” de Chiquinho Soares, no Paulo VI, diziam as pessoas.  

Ali, era gostoso os três dias dançar, 

Diferente, do Baile da Vila, com luz florescente e orquestra, 

embora sendo festa do Rei Momo, os foliões não gostavam, 

da casa, com piso encerado, enfeitada como clube, 

para festa carnavalesca, a sociedade, brincar, 

então, o jovem Fran Figueiredo, resolveu um clube edificar,  

Ainda existe até hoje, para todos, em nosso lugar. 

 

É chegado o mês de junho, o folguedo de São João começou.  

Tem brincadeiras na Praça da Matriz,   



 

 

Não faltava Tambor de Crioula e muita diversão, 

O boi de João Coco, era bonito, sim Senhor! 

Chegou o Amo Camundinho com Sotaque da Baixada,  

comandando a sua Boiada.  

Seu garrote Brilhante vem da Malhada, é do Guaribal, 

com vaqueiro de frente, seu Rozanias, Rei das toadas, 

trazendo consigo outro vaqueiro, Zé Batata, um repentista Canário Cantor.  

Nesse festejo popular, em compasso de dança, não tem melhor.  

Eita boi medonho!  Viva São João! O Santo Padroeiro do lugar!  

 

Quanta saudade!... 

Nunca mais andei na estrada da Juçara. 

Na casa de forno do Baltazar.  

Cadê Maria mutuca? Mulher brava.  

Que batia em homens, até no Espanhol, era forte, não sei o que falar. 

 

Nessa jornada nunca esqueci dona Tolentina. 

Saudades do pessoal da Chapada Grande e das Aningas, 

de Simeão e Buchuné, com eles não se brincava, 

igual ao povo de Santana, gente valente, 

que até as festas com Orquestra de Júlio e seus Bonecos, 

ou as de Oscarito e Arlindo, se quisessem, resolviam terminar. 

Trago Maria Cabelo, conselho de Nhô Carão, evitando brigar. 

 

Com o futuro em São João Batista, a vida mudou. 

Em nossos sonhos a luz gerada a motor,  

desligado às vinte horas, dando três sinais antes de apagar, 

informando os alunos da noite, lá do ginásio, 

voltem para suas casas, é hora de desligar o gerador. 

Amanhã será novo dia, precisamos de luz, 

teremos expediente, as aulas e os sonhos vão continuar. 



 

 

     

    Início da década de setenta nasce o bairro Paulo VI, surgindo ali evangelismo; 

    Encontros de jovens, com tríduos, missas e catecismo,  

    com as liturgias romanas, para o catolicismo ensinar. 

    Resolveu a Diocese, uma casa, de José Maurício, alugar,  

   eis, que as igrejas Assembleia e Presbiteriana já existiam na sede, 

   fazendo missões e cultos para o evangelho proclamar.   

   Nele o Prefeito Jorge Figueiredo construiu o Mercado Municipal, 

   Os moradores então, à Vila, no Mercado Central, não iam carnes, comprar. 

   Resolvido ficou um problema, um penar.  

 

   Na política rivalizavam dois grupos PMDB e ARENA. 

   Vem uma época, Luiz Figueiredo com 23 anos, eleito Prefeito.  

   Muito trabalho, eu sei, alguém esqueceu. 

   A história registra e arquiva, nunca olhei igual,  

   a esse homem público, incansável por trabalho,  

   em tempos de escassez de recursos para tudo. 

   Mesmo assim ele fez de barro e piçarra a estrada da Raposa. 

   São João Batista e Luiz Figueiredo, afirmo.  

   Cidade e homem, formaram par perfeito. 

 

    Do eterno São João Batistas, lembro. 

    Dos carros de bois que antes circulavam na vila.  

   Dos primeiros caminhões e caminhonetes, como Patativa; 

   Das Padarias, quase artesanais.  

   De todas as Professoras normalistas; 

   De Procópio, farmacêutico de mãos abençoadas 

   Das Parteiras, lembranças atenciosas àquela nascida na Enseda, “Dona Dadá.” 

   Dos magarefes, vendedores de peixes e canoeiros. 

   Dos redatores do Pasquim contando anedotas dos conterrâneos seus. 

   Dos comerciantes, Neco Binga, Milton Araújo e João Sousa, 



 

 

de Marciano Araújo, Dão e Nila Aranha com sua farmácia,  

de Zé Martins, Marcianinho e Raimundo Acará. 

Dos pais, mães ou filhas de santo, os integrantes do Candomblé 

Do Zé Thiago, Cirano e Pará, nossos celeiros. 

Dos guias de São Gonçalo, representados pelo velho “Tatá”; 

De seu Bito, mestre Cândido e Nhô Ermes, grandes sapateiros, 

Todos com muitas histórias para contar. 

 

Muitos talvez não lembram dos concursos e desfiles de Rainhas,  

que aconteciam e movimentavam a sociedade joanina.  

Da entrega de Reis, pelas jovens donzelas, 

para alguém em particular,  

esperando um dote, uma tradição neste lugar. 

Ninguém fala em Anita e Onezinda nem da inspetora Madalena. 

Nem parece que são teus filhos São João!  Esqueceram o sonhar. 

 

De linguagem educada assim era o João Penha, contador de histórias,  

escriturando esperanças em seu cartório sobre o povo joanino. 

Todos os anos ele registrava rebentos com o nome do pai, 

acrescentando no sobrenome, júnior ou filho. 

Em cada lar nascia um ou mais filhos ilustres, 

particularidade da gleba, onde se pagou promessas, depois de estiagem, 

fazendo-se Capela, erguendo-se Cruz, para um Santo Menino. 

 

    

É bom não apagar o roteiro dos fatos de nossa gente. 

O trabalho de dona Ivete no aeroporto,  

hasteando bandeiras brancas,  

esperando aviões teco-tecos. 

Era preciso curar doentes e enfermos. 

Serviços a passageiros, amigos ou políticos. 



 

 

   Sua casa ainda cedida, servia de escola, nela, 

   Dona Maria Ascenção Santos, alfabetizava alegre e contente. 

   Ao fundo na lateral direita, um campo de futebol,  

   Esquina com estrada que leva ao Lago dos Peixes. 

   Podes ir, seu moço, abraços no Zé Padeiro. 

   

   Vamos imaginar as Burragens com cargas de milhos, arroz e farinha. 

   As Olarias, nos campos as Graúnas e os Criviris. 

   Os matos e capoeiras cheios de frutas. 

   A vida dos antigos alfaiates, costureiras, rendeiras e bordadeiras, 

   Por que não dizer das cacheiras. 

   Dos pescadores de bagres à noite Nhôcom ou 

   Doca Pereira, só eles sabiam qual o melhor lugar para pescar. 

   Tudo isso e muito mais para o bem da história.  

 

   Em São João, era comum encontrar circos com atrações populares, 

   trapezistas, o menino de ouro, palhaços do arrocha o xeneném. 

   Nesta terra, Ibipeuara, agora São João, gira o mundo:  

   Os cortejos fúnebres regados a cachaça, terminando em brigas; 

   Os casamentos a cavalos, todos arreados, com os nubentes e convidados.    

 

   Quem lembra da Barragem de Biné Araújo? 

   Nela as quedas de burros e cavalos com cargas. 

   Das Curacangas ou dos Currupiras nos campos, e nas matas do Sensão. 

   Dos passarinhos, curió, bigode, caboclinho e vim-vim. 

   Das Graúnas de papo vermelho ou pardas, pegas em arapucas ou gaiolas.  

   Das senhoritas e suas brincadeiras de rodas,  

   cantando aonde vais cofo de milho,.... ao mercado comprar chapéu. 

    

   

 



 

 

Do esporte coletivo, futebol: 

Lembro da seleção do goleiro Peroba, respeitada na baixada. 

Do Diolindo, Selegote, Zico e Pedrinho.  

Do Caboclinho, Zé Vitório ou Simão Pedro. 

Jogar, todos craques, rolava a bola, era fácil. 

Logo se gritava no campo de baixo, era gol. 

 

É dever da política retratar: Zezi Castelo e Nauro, nossos mais jovens vereadores.  

Do amado Santinho Gomes, vereador de vários mandatos. 

Do saudoso Chico Everton, que exercia a vereança com orgulho. 

Do Dr. César, Dr. Zequinha, Nonatinho e Adalberto Campos.  

De José de Félix, o eclético no discurso. 

Do Zé Campos, Bitinho Batata e do vereador Cabeça, homens guerreiros. 

De toda essa gente, e outros políticos, joaninos, de estufa no peito.    

 

O São João Batista que vos falo: 

Tem de tudo um pouco, gente famosa nas letras jurídicas, 

medicina, pedagogia, jornalismo ou engenharia... 

E de todos os ramos do saber, 

há sempre um joanino a brilhar. 

Tem pesquisador. É povo de leitura, tem políticos e até piloto. 

 

    

Oh, São João Batista. Abandonaram você, por quê? 

Acaso não és fértil? 

Sei de uma coisa, é hora de te reconstruir.  

És mãe e pai, solo de todos, e em tudo divino, 

Não te faltas nada, És Perfeito. 

Saia do abandono não tenhas medo. 

Eu acredito, és jovem, ainda tem jeito! 

 



 

 

 

 

Cada família é uma relíquia nesta cidade. 

O tempo, aqui não é o vento, seu povo é bom, melhor desconheço. 

Não importa o IDH, todos filhos, como dizem, de São João. 

Profeta do deserto que batizou Jesus Cristo, o Salvador. 

Com águas correntes e santas, no Rio Jordão.  

 

Obrigado Senhor Deus, em nome do Filho e do Espirito Santo. 

Eternamente vou falar e escrever com chamas ardente no coração, 

São João Batista, pura verdade, ente jurídico. 

Nascido para o bem de nós todos.  

Orgulho do Maranhão. 

 

 

Parabéns! São João Batista.  

Respeito e admiração por ti.    15.06.2022. 

 

  Att: Francisco Jomar Camara. 

               Subprocurador do Estado do Maranhão 


