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Resumo
Este estudo é parte de uma pesquisa de monografia, ainda em desenvolvimento, e

procura apresentar a contribuição dos franciscanos para a sociedade bacabalense

analisando aspectos significativos da ação missionária e educacional desenvolvida por

eles, na busca por examinar a correlação entre uma escola franciscana e a congregação.

Assim, a análise realizada nesse estudo estaria restrita a aspectos da ação pedagógica

franciscana, mais especificamente, da fundação e manutenção do Colégio de Nossa

Senhora, instituição escolar fundada pelos franciscanos. Para tanto, as fontes utilizadas

foram: livros e escritos (relatórios, revistas, cartas, encartes, atas de capítulos)

produzidos pelos próprios missionários; No que tange o Colégio: atas, livros de

matrículas entre outros documentos oficiais expedidos pela escola.  Os franciscanos

chegaram em Bacabal em meados de 1952, e embasados pela missão de “Evangelizar

Educando”, fundaram em 1959 uma escola particular, o famoso Colégio de Nossa

Senhora dos Anjos. O ideal inicial da escola era a formação de líderes e multiplicadores,

de modo a promover uma verdadeira disseminação da religião Católica, atraindo e



                  www.semgepec.ufscar.br
             27, 28, 29 e 30 de outubro de 2015

mantendo fiéis, a fim de conter o avanço do protestantismo. Destaca-se também a

presença das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora dos Anjos, que vieram com a missão

de auxiliar o trabalho missionário educativo empreendido pelos franciscanos, sendo

estas corresponsáveis pela consolidação da obra missionária educativa franciscana.

Através deste trabalho constatou-se a contribuição dada pelos franciscanos na história

da educação do município de Bacabal, nesse sentido frades e freiras contribuíram

significamente para o desenvolvimento da sociedade bacabalense, e até hoje continuam

exercendo um importante papel no cenário social e educacional desta cidade e região.


