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Heitor Dias
In: Diário da Tarde, Ilhéus, 

15 de setembro de 1941.

Colégio N. Sra da Piedade

No cimo da colina edificado,
E dominando, heráldico, a cidade,
“Pelos anjos do céu custodiado”

Vive entre nós o Colégio Piedade.

São anos de glória, os anos de idade!
Passa-se o tempo, e sempre imaculado.

É o refúgio de fé e liberdade,
Num lar a Deus e à pátria consagrado.

O livro e a cruz – as armas dessa casa –
Um altar e uma sala – a mestra e a santa –

Templo que educa e ao coração abrasa!

Da cruz, a fé num cintilar profundo –
Do livro, a luz que iluminando encanta –

De ambos, almas pra Deus, forças pro mundo!

Ilhéus deve homenagens e o 
reconhecimento ao casal  José 
das Neves Cezar Brasil  e D. 
Adelaide Schaun Brasil.

Doador de grandes áreas em 
Ilhéus, o Cel. José das Neves, 
além de doar uma parte do Alto 
das Quintas para as Ursulinas e 
o Bispado,  estimulou o cresci-
mento da cidade, haja visto o 
que foi dado para a Santa Casa 
de Misericórdia de Ilhéus,  onde 
hoje estão construídos o Cemi-
tério da Vitória e a Santa Casa 
de Misericórdia de Ilhéus, além 
de, em seu testamento, após a 
sua morte, se ter conhecimento 
das propriedades que  fi caram  
para  o Hospital S. José.

Sua esposa, D. Adelaide Schaun 
Brasil, ao  fi car viúva, também 
continuou  exercendo a benefi -
cência. Sem fi lhos,  ela  dividiu 
seus bens, conforme sua bio-
grafi a afi rma.

Quando comemoramos o Cen-
tenário da grandiosa obra que 
as Ursulinas solidifi caram em 
nossa cidade,  aplaudimos o ca-
sal que  tanto deu à cidade.

SCHAUN,* Maria. O elo perdido. 
Ilhéus: Editus, 1999. p. 71.

*Maria Schaun é ex aluna.
ISBN 978-85-7455-421-1
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PREFÁCIO

ste livro de história e memórias visa homenagear o Instituto 
Nossa Senhora da Piedade (INSP) em seu centenário e ob-
jetiva mostrar como chegou até esta data, de quem recebeu 
os passos iniciais, o porquê e para quê de sua trajetória. 
Ela abre uma porta grandiosa para novos autores darem se-

guimento à história desta obra com seus contares, como objeto de evolução 
dos costumes e ideias, bem assim das mudanças socioculturais de uma re-
gião e da importância de preservar a sua existência.

Para nós, Comissão Organizadora que elaborou este trabalho, a 
própria história da edificação criada em 1916 dá condições de mais títulos 
a serem publicados e aperfeiçoados.

Escolhemos, então, documentos, fotografias, manuscritos de re-
ligiosas, entrevistas com ex-alunas, com internas e pesquisas de membros 
desta Comissão para este marco da comemoração dos 100 anos da Piedade.

Contamos com o apoio irrestrito, ao qual agradecemos, de Irmã 
Georgina Costa, atual Diretora Pedagógica do querido INSP e uma entu-
siasta de nossa cidade e do Colégio, que teve uma enriquecedora participa-
ção na mudança da cultura e da educação na história da Região Grapiúna, 
mostrando o importante papel das religiosas Ursulinas no ensino e no de-
senvolvimento educacional e humanitário. 

O trabalho está aqui. Elaborado e dedicado, com respeito e amor, 
a uma grande mulher, natural da França e que escolheu Ilhéus como sua 
segunda terra, Madre Maria Thaís do Sagrado Coração Paillart; a Madre 
Tereza do Menino Jesus Decroocq; a todos os benfeitores desta Casa; a to-
das as religiosas que, de outros países, com suas culturas, participaram da 
formação de tantas mulheres, aos mestres e mestras que continuaram e 
permanecem com a missão de trabalhar com as novas gerações, ensinando 
não só os conceitos educacionais, porém, eternizando em cada um os ensi-
namentos de cidadania, do respeito ao meio ambiente e aos anseios de paz.

Ilhéus, Bahia, Ano Jubilar 1916-2016.

Comissão Organizadora
Alfredo Amorim Silveira – pesquisador

Ana Virgínia da Fonsêca Santiago – pesquisadora e autora
Anarleide Menezes – pesquisadora e autora
Carlos Arléo Barbosa – pesquisador e autor

Eliane Sabóia Ribeiro – pesquisadora
Renée Albagli Nogueira – coordenadora e autora
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Janine Soub – revisora técnica
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APRESENTAÇÃO

ste livro que homenageia os 100 anos do Instituto Nossa 
Senhora da Piedade faz justiça à história de uma casa de 
ensino. E não só! faz justiça, também,  à própria história do 
município de Ilhéus.  
Organizado pela comissão que assina o prefácio,  o livro traz 

capítulos da autoria de professores de áreas diversas do conhecimento. Es-
ses, reunidos, cobrem os vários focos sobre o tema, de forma a oferecer aos 
leitores uma visão ampla desses 100 anos de trajetória.

O trabalho enaltece a ordem das irmãs Ursulinas;  mas, especial-
mente, ressalta a  Madre Maria Thais do Sagrado Coração Paillart  e a  Madre 
Tereza do Menino Jesus Decroocq,  pelo exemplo e dedicação às causas da 
educação, e pela escolha desta terra de Ilhéus para as suas ações educacionais. 

Desbravadoras, essas irmãs vieram para a região, ainda nos seus 
primórdios,  em tempos de conquista de terras e lutas pela implantação 
da cultura do cacau na região. Tempos dos coronéis; tempos quando a voz 
da mulher era tão frágil. Valentemente, fundaram uma escola para moças. 
Trouxeram para a região o sopro de força para a voz feminina.  Trouxeram 
valores altaneiros pelos quais lutaram, como bem afirmou a Irmã Georgina 
Dantas Costa:  “respeito, liberdade e responsabilidade” (p. 9); formaram 
cidadãs vigorosas que vieram a enriquecer a comunidade local, inclusive 
ampliando a rede de ensino regional.

Os cinco capítulos  que integram o livro ocupam-se do contexto  
histórico e geográfico de Ilhéus à época e em relação à chegada das Ursuli-
nas  (Arleo Barbosa);  da irmandade das Ursulinas, dando destaque às duas 
fundadoras (Ana Virgínia Santiago); da conquista do projeto educacional 
(Renée Albagli Nogueira). O último capítulo destaca o Museu da  Pieda-
de (Anarleide Menezes), que  hoje se encontra no prédio do colégio. Uma 
narrativa pictórica enriquece a edição, com fotografias da época e docu-
mentos. Os textos deixam entrever que a ação das Ursulinas ultrapassou 
os muros do Instituto e teve a capacidade de conquistar a comunidade de 
quem recebeu apoios importantes para as suas ações em prol do desenvol-
vimento regional. Ressaltando o lema que move a Ordem das Ursulinas,  o 
livro é encerrado com uma afirmativa de esperança,  expectativa de um fu-
turo promissor, deixando para o leitor a certeza de que é a educação quem 
fortalece as comunidades: : “ disseminando a fé cristã, a educação pautada 
em valores morais, em arte, cultura e cidadania” (p. 227).

E
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E o correr do tempo tem mostrado essa verdade, nos desdobra-
mentos do trabalho das irmãs pioneiras, através de ações de muitas de suas 
ex-alunas. Pontualmente, em meio a tantas guerreiras (e algumas já men-
cionadas no livro), ressalto duas, pela abrangência de suas ações na região:  
a poetisa itabunense  Valdelice Soares Pinheiro, ex-aluna como ela  própria 
declara no texto Madre Thais (in: Antologia Ilhéus de Poetas e Prosa-
dores); e a ilheense Renée Albagli Nogueira, por sua liderança na consoli-
dação do ensino superior da região, através de reitorado, na Universidade 
Estadual de Santa Cruz.

Sem dúvida, o Instituto Nossa Senhora da Piedade, para além da 
sua importância educacional, é referência  enquanto precursor da educa-
ção  regional. Este livro resgata essa memória! O poema de Heitor Dias, 
que figura como epígrafe, sintetiza poeticamente a glória do Instituto.  

Estão de parabéns  aquelas e aqueles que contribuíram  para a 
realização de tão importante obra!

Parabéns às irmãs Ursulinas. Parabéns a Ilhéus!

Em setembro de 2016.
Maria de Lourdes Netto Simões*

* Doutorado e Pós-doutorados na Universidade Nova de Lisboa, Portugal.
 Doutorado: Estudos Portugueses.
 Pós-doutorado: Literatura Portuguesa Contemporânea.
 Pós-doutorado: Literatura, Cultura e Turismo - (Parte na Universidade da República 

Tcheca e outra no Instituto Superior de Moçambique).
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MENSAGEM DA PROVINCIAL DA ORDEM 
DAS URSULINAS NO BRASIL

oda instituição estaria orgulhosa em poder celebrar cem 
anos de existência dedicados à Educação. É com muita gra-
tidão que nos lembramos da Madre Thaís e de suas compa-
nheiras que fizeram opção por Ilhéus. “Onde não há água é 
preciso cavar a fonte”. Era consciente dos muitos desafios, 

mas acreditava na graça de Deus, pois, como São Paulo, ela sempre repetia 
– “Sei em Quem acreditei”. E, movida pela fé e coragem, também acre-
ditava na bondade, na generosidade e capacidade do povo desta cidade. 
Assim, ela apontou o caminho, deu os primeiros passos – suas sucessoras 
permaneceram fiéis às suas inspirações –, a árvore plantada cresceu bonita 
e frondosa e até hoje dando muitos frutos: comprometida com os valores 
cristãos, acreditando no potencial de suas crianças e jovens e, acima de 
tudo, no bem que deve desabrochar no coração de cada aluno, professor e 
funcionário, que hoje têm o privilégio de fazer parte desta história. Vamos 
juntos celebrar em união de coração e mente, como nos pede nossa mãe e 
amiga fiel Santa Ângela! Vamos cuidar deste bem maior, que não pertence 
só à história do passado, nem à alegria do momento presente, mas ao futu-
ro. Que a Piedade continue sendo “minha escola, minha casa” para muitas 
gerações futuras.

Irmã Regina Consolação

T
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COM A PALAVRA, UMA URSULINA DA ATUALIDADE

Irmã Georgina Dantas Costa em entrevista realizada pela Comis-
são Organizadora

“A base de tudo neste país é a educação.”
Irmã Georgina Dantas Costa

 
Em 1916 surgia o Instituto Nossa Senhora da Piedade. O que mudou no 
ensino regional a partir da implantação dessa tão importante unidade 
de ensino?

Mudou a perspectiva da mulher, pois deu a oportunidade de um 
estudo mais aperfeiçoado. Promoveu a mulher e humanizou a região, pois 
trouxe uma educação impregnada nos valores culturais. Trouxe novos mé-
todos educacionais. A Piedade não só deu a possibilidade de mais estudo, 
mas formou educadores na região. Por isso é que falamos que o Piedade 
teve e tem um papel importantíssimo na educação regional.

Qual a emoção de dirigir uma escola que completa 100 anos de atividades? 

Primeiro, é uma emoção muito grande, porque carregamos uma 
história dessa, e ao mesmo tempo a alegria e a responsabilidade para con-
tinuar essa história no mesmo nível e cada vez melhor. A responsabilidade 
é muito grande porque a história tem que continuar fiel ao seu passado de 
pioneirismo e de educação de alto nível.

“Os métodos têm que se adaptar aos tempos.”
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O que mudou em relação ao Piedade do início do século e ao Piedade 
de hoje?

O Piedade conserva seus mesmos princípios e os mesmos valores 
de sempre. Mudou a metodologia, mas os valores são os mesmos. Os méto-
dos têm que se adaptar aos tempos, às circunstâncias, e não podemos edu-
car da mesma maneira que educamos cem anos atrás. O respeito, a liberda-
de, a responsabilidade e a experiência são valores que foram conservados. 
Enfim, é a educação integrada do ser humano em todos os seus aspectos, 
em que o ensino religioso faz parte do ser humano. Hoje é indispensável 
uma educação ambiental e uma educação para a paz. Nessa perspectiva 
criamos projetos de intercâmbio com escolas ursulinas de outros países, 
para que os nossos alunos possam experimentar outras culturas, respeitan-
do as diferenças, dialogando com outros povos e contribuindo, assim, para 
que eles sejam agentes de paz.

 
“O objetivo nosso não é optar pelo mais fácil.”

 
O Instituto Nossa Senhora da Piedade é considerado como um colégio 
tradicional?

É tradicional em ser sempre pioneiro e trazer o que tem de me-
lhor, de mais moderno para implantar na região. Fomos sempre pioneiros 
e trouxemos sempre novos métodos de ensino. Nossa tradição é essa. Se 
queremos educar hoje, temos que ter a visão do amanhã; e nessa visão do 
século XXI é que sempre antecipamos os projetos. A gente chega antes, 
continuando a tradição de chegar sempre na frente.

 
Quais os principais pilares de um processo educacional de sucesso?

Uma administração pedagógica bem alicerçada e inovadora; uma 
equipe educacional coesa e integrada; professores qualificados e compro-
metidos com o projeto maior; e, finalmente, a participação da família no 
acompanhamento desse processo educacional. Não podemos esquecer que 
a família é a base da sociedade e ela é relevante no processo educacional. 
Não podemos também esquecer de investir na formação e atualização do 
corpo docente. A educação hoje não pode prescindir do que fala Edgard 
Morin: “a conexão dos saberes”. Nesse sentido, trabalhamos com projetos 
cuja realização é o desenvolvimento de competências cognitivas e éticas. 
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Exigem a integração das diversas disciplinas, seguindo temas da atualidade 
sugeridos pela UNESCO.

“Não há desenvolvimento sem educação.”
 
Ao longo desses 100 anos muitas pessoas ilustres passaram pelo Instituto 
Nossa Senhora da Piedade. Seria possível citar algumas dessas pessoas?   

Os mais ilustres são os educadores que passaram pelo Piedade e 
fizeram questão de implantar escolas na região. Essas pessoas contribuíram 
com o ensino. A base de tudo nesse país é a educação, embora infelizmente 
não estejam dando o devido valor aos educadores. O Piedade teve uma 
participação efetiva na formação desses educadores.

 
“A história tem que continuar fiel ao seu passado de pioneirismo.”

 
Não se pode falar no Instituto Nossa Senhora da Piedade sem citar a 
Madre Thaís Paillart. Qual o papel dela na implantação do Piedade? 

Madre Thaís foi a fundadora. Ela era francesa e estava no Bra-
sil como priora-provincial, quando recebeu o pedido de Dom Manuel de 
Paiva, o primeiro bispo de Ilhéus, para fundar o Colégio. Ela tinha outro 
pedido de São Paulo, onde tudo já estava pronto. Como o objetivo nosso 
não é optar pelo mais fácil, nem ganhar dinheiro, ela viu o lugar que mais 
precisava e que não tinha nada. A história prova que foi uma decisão acer-
tada. Nada melhor do que os fatos para responder a essa pergunta. A histó-
ria tem que continuar fiel ao seu passado de pioneirismo.



Por Carlos Roberto Arléo Barbosa

CONTEXTO HISTÓRICO E 
GEOGRÁFICO

CAPÍTULO 1
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1.1 SÃO JORGE DOS ILHÉUS – PANORAMA HISTÓRICO E 
GEOGRÁFICO

o dividir o Brasil em Capitanias Hereditárias, D. João III, 
em 1534, concedeu ao fidalgo português Jorge Figueiredo 
Correia, através de Carta Régia de 26 de abril assinada em 
Évora, a capitania com 50 léguas de costa a contar da Ilha 
de Tinharé. Jorge Figueiredo Correia ocupava alto cargo na 

Corte de Portugal, gozava de muito prestígio, era muito rico e casado com 
uma filha de criação da rainha de Portugal. Diante disso, não tinha inte-
resse em enfrentar os riscos e o desconforto de morar no Brasil. Enviou, 
portanto, como seu representante, um valente espanhol muito bom para a 
guerra, mas péssimo administrador, chamado Francisco Romero. 

 A sede da capitania foi iniciada no Morro de São Paulo, en-
tretanto, por motivos diversos, foi logo transferida para local paradisíaco, 
no Outeiro de São Sebastião. Francisco Romero denominou de Vila de São 
Jorge em homenagem ao Santo homônimo do donatário. Ficou conhecida 
como Vila de São Jorge dos Ilhéus, em virtude de diversas ilhas existentes 
ao seu redor. A cidade tornou-se uma ilha artificial a partir do século XIX 
em virtude do Canal do Fundão construído por D. Pedro II.

No século XVI, a Capitania chegou a prosperar com o cultivo de 
cana de açúcar, e logo depois entrou em decadência. Nos séculos XVII e 
XVIII, a Capitania sobreviveu da exportação de madeira, mandioca e ou-
tros produtos de lavoura. A Vila de São Jorge dos Ilhéus era relativamente 
pobre. Até que, na segunda metade do século XVIII, surgiu a exploração da 
lavoura de cacau. O produto era de fácil aceitação na Europa. Inicialmente, 
parte da mata foi derrubada pelos desbravadores e pelos escravos. Surgi-
ram os novos ricos, que entraram em choque com os fazendeiros tradicio-
nais, mais refinados e estudados. Vão surgir os famosos coronéis do cacau.

Ilhéus foi elevada a cidade no dia 28 de junho de 1881 em conse-
quência exatamente do cacau. Situada no Sul da Bahia, suas coordenadas 
geográficas são 14º 47’ 55” de latitude sul e 39º 02’ 01” de longitude oeste.

É nesse contexto de pleno desenvolvimento da cacauicultura, con-
tribuinte com significativa soma para o Tesouro do Estado da Bahia, que 
as ursulinas vão chegar à bela cidade de Ilhéus, através do maior porto de 
cacau do Brasil e do mundo.

Os rios Cachoeira e Almada são as principais bacias hidrográfi-
cas. Ilhéus situa-se na foz desses rios. O clima é quente no verão e úmido 
no inverno.

A
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Em opúsculo escrito pelas Ursulinas da União Romana do Institu-
to Nossa Senhora da Piedade (1966), há um trecho referente às belezas de 
Ilhéus que se transcreve abaixo: 

É conhecida por “Princesinha do Sul”. O que constitui a riqueza desta 
“Princesa” é ser ela o centro da cultura do cacau; o que faz sua beleza é o 
esplendor do seu céu, o mar vibrante e luminoso que a circunda, a sereni-
dade de suas noites, a frescura da brisa, a suavidade do clima, seu maravi-
lhoso nascer e pôr do sol, no seio de nuvens tingidas de lilás, azul, púrpura 
e ouro que o mais hábil pintor não saberia reproduzir; são suas avenidas 
sombreadas de palmeiras e floridas de “bougainvilles”, de espirradeiras e 
desta incomparável vegetação tropical, cuja vista ultrapassa todas as des-
crições que dela já se fizeram; são suas praias encantadoras, inundadas de 
luz e de sol e mais atraentes ainda, quando a ventania do largo vem cantar 
seus queixumes, nas palmeiras e nos coqueiros que as cercam.

1.2 POR QUE URSULINAS?

Duas mulheres estão imediatamente relacionadas com a Ordem 
das Ursulinas. Ambas foram canonizadas pela Igreja Católica: Santa Úrsula 
e Santa Ângela Merici. A primeira foi a patrona e a segunda a fundadora.

Apesar de todo seu prestígio na Idade Média, Santa Úrsula, entre 
os santos do Martirológio Romano, é das mais desprovidas de elementos 
reais e, consequentemente, respaldada através da tradição. O seu envolvi-
mento com a lenda é de tal monta que é quase impossível separar uma da 
outra.

De acordo com Marita M. O. de Freitas (2013), Santa Úrsula é a 
padroeira da Ordem das Ursulinas. Santa Úrsula é talvez uma das mais 
populares santas da Idade Média e as histórias que a envolvem se origi-
naram em uma inscrição encontrada em 1.155, na cidade de Colônia, na 
Alemanha, mas datada do quinto século. A inscrição declara que um certo 
Clematius tinha restaurado uma antiga igreja em um local onde várias vir-
gens foram assassinadas. Somando-se a isto, menções às virgens são feitas 
em um sermão datado do oitavo século, o qual coloca Úrsula como a líder 
do grupo e assegura que elas foram assassinadas durante as perseguições 
aos cristãos na era do Imperador Maximiano (285-305).

Segundo a versão mais clássica, Úrsula era filha de um rei da In-
glaterra e seu pai lhe impôs para futuro esposo um nobre cristão chama-
do Etério, que era proprietário de terra na Bretanha francesa. Ali, Etério 
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queria estabelecer um povoado com seus soldados, também cristãos, e 
por esse motivo pediu ao rei da Inglaterra que mandasse sua noiva Úrsula 
e mais cem virgens para se casarem com os soldados solteiros. Durante a 
travessia, foram vítimas de violenta tempestade, a qual desviou a embar-
cação para os Países Baixos e dali Úrsula e suas companheiras navegaram 
pelo Rio Reno para chegar à cidade de Colônia. Desafortunadamente, 
encontraram bárbaros hunos que as agrediram e as martirizaram. Os cor-
pos das mártires foram sepultados por cristãos de Colônia, onde erigiram 
uma igreja dedicada a Santa Úrsula e suas companheiras. Sua festa é cele-
brada em 21 de outubro e o culto dedicado a ela cresceu durante a Idade 
Média. 

Já Santa Ângela viveu em um período de grandes transformações 
religiosas. A Europa Ocidental abandonava o ascetismo medieval total-
mente cristocêntrico e mergulhava no antropocentrismo pagão do Renas-
cimento. Ângela Merici tinha apenas vinte anos quando o mais indigno dos 
cardeais, Rodrigo Borgia, assumiu o trono papal com o nome de Alexandre 
VI. A indiferença religiosa, a falta de senso moral, a usura e a busca dos 
prazeres materiais caracterizavam tanto os párocos das dioceses quanto os 
abades e superiores monásticos. As casas religiosas eram o refúgio para os 
filhos menos dotados das grandes famílias nobres ou as filhas que não se 
casavam. Para ser religioso era preciso nome e fortuna. 

Foi nesse contexto que, em 1535, Ângela Merici fundou a Compa-
nhia Santa Úrsula, de quem era devota, daí a denominação da Ordem. Essa 
Ordem admitia virgens que se dispunham a levar a vida sem ostentação e 
voltada para o Evangelho.

Ângela Merici foi canonizada pelo Papa Pio VII em 24 de maio 
de 1807.

Um dos principais objetivos das ursulinas era a educação. Nos an-
tigos colégios, as alunas internas eram rigorosamente separadas das exter-
nas. Somente as mestras mantinham contato com as internas e não podiam 
comentar nada sobre o mundo exterior. Era a clausura total. A todo colégio 
ursulino era anexada uma escola para meninas da localidade.

As disciplinas ministradas nos primeiros colégios não chegam até 
nós. Sabe-se que não havia qualquer estudo científico. A aprendizagem era 
voltada para a religião e a moral, seguida de trabalhos manuais, os quais 
representavam agradável passatempo para as alunas das elites, no entanto, 
para as mais pobres, funcionavam como educação profissionalizante.

É possível que nessas escolas profissionalizantes houvesse peque-
no número de pessoas da elite. A simplicidade da Ordem era um convite 
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para as camadas mais humildes. A regra do colégio de Milão, em 1735, 
mostra claramente o objetivo educacional: “Ser-lhes-á ensinado em pri-
meiro lugar a temer a Deus e por sua confiança. Nele, em seguida a ler bem, 
mas, sobretudo a trabalhar bem”. 

De acordo com Alice R. C. Lopes (1993), a escola deve priorizar 
conhecimentos. Nesse caso, na Idade Média, priorizava-se a religião, de-
pois a profissionalização. 

A tradição pedagógica das ursulinas pode ser perscrutada na se-
guinte regra de Virola: “A mestra e a irmã que a assiste não permitiam 
às alunas serem familiares demais com elas, mas adotarão uma atitude de 
gravidade própria a contê-las no respeito e na reverência indispensável”. 
No ensino, usarão igualmente de doçura e severidade, segundo os casos 
para manter as rédeas e assegurar a disciplina. Nisto, não se regularão pelo 
desejo dos pais, às vezes muito diferentes, mas farão o que lhes parecer 
mais útil ao bem das crianças, segundo inspiração do Senhor e o Conselho 
dos Superiores. 

José Alberto Pedra, na sua obra “Currículo e Conhecimento: ní-
veis de seleção de conteúdos” (1993), nas diversas definições de currículos 
apresentadas, explica em um deles que currículo é o intento de comunicar 
os princípios essenciais de uma proposta educativa. Baseando-nos nes-
sa afirmativa, podemos ler, no texto de Virola, propostas curriculares da 
Companhia de Santa Úrsula nos seus primórdios educativos. 

Podemos verificar, no decorrer deste trabalho, que, apesar das ino-
vações admitidas pela Ordem nas transformações pedagógicas, a proposta 
inicial ainda é preservada. O núcleo da aprendizagem, isto é, o objetivo bási-
co da educação era a religião. Este, aliás, até hoje é o pensamento do educador 
religioso. De acordo com José Alberto Pedra (1993, p. 35-36), “o professor é 
detentor de um conhecimento, mas de um conhecimento que não é inter-
pretado na neutralidade da sua história, suas crenças e suas representações”. 

Sem religião é impossível, teórica e praticamente, formar homens, es-
creveu Leonel França e acrescentou, considerando que a educação por 
princípio é uma função inerente e inseparável da missão natural da fa-
mília: o professor, público ou particular, é, por função, um delegado e 
representante da autoridade paterna. Não lhe assistem direitos contra os 
direitos das famílias (PEDRA, 1993, p. 34).

Essa afirmativa parece chocar-se com a mentalidade do período 
inicial das Ursulinas, que “não se regulavam pelos desejos dos pais, às vezes 
muito diferentes...”. Mas, ao contrário, mostra que o interesse básico eram 
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a formação moral, a formação religiosa”. O divergir dos pais era a busca de 
salvar as educandas “dos pecados” daquele mundo profano.

1.3 AS URSULINAS NA BAHIA

A religiosa Úrsula Luiza de Monserrate, baiana de nascimento, foi 
a fundadora do Convento Nossa Senhora das Mercês, em 1734, onde pas-
sou a funcionar o Colégio homônimo a partir de 1897.

Úrsula Luísa Espinoza Barbosa Leal era a única herdeira de D. 
Mariana de Espinoza e do Cel. Pedro Barbosa Leal. Décima filha do casal, 
nasceu depois de nove irmãos, que morreram com pouco tempo de vida. 
Quando tinha três semanas de nascida, ficou doente e seus pais, temendo 
que tivesse o mesmo destino dos irmãos, foram à Igrejinha da ponta de 
Monserrate e ofereceram a filha à Virgem Santíssima, consagrando-a ao 
seu santo serviço. Daí a origem do sobrenome. Mesmo após tornar-se reli-
giosa ursulina, em 1744, sempre conservou Monserrate1.

No século XVIII, além da exploração das colônias, era objetivo 
de Portugal o povoamento das suas terras de além-mar. Daí, não haver 
interesse no desenvolvimento de ordens religiosas nas colônias que promo-
vessem o afastamento das mulheres brancas do casamento e, consequente-
mente, da procriação. 

Foi exatamente nesse período adverso às suas pretensões que 
Úrsula Luiza solicitou ao Rei D. João V, colocando-se como financiadora 
da obra e responsável pela sua manutenção, licença para fundar uma casa 
onde as virgens que quisessem seguir vida religiosa, visando ao controle 
moral, pudessem se recolher. 

Diante do pedido da religiosa baiana, mulher rica, que, inclusive, 
iria arcar com as despesas do evento, o rei concedeu-lhe o Alvará a 23 de 
janeiro de 1735, dando-lhe a autorização necessária.

A construção do Convento das Religiosas Ursulinas de Nossa Se-
nhora das Mercês contou com inúmeros impasses, apesar do apoio da Rai-
nha de Portugal. As adversidades eram grandes. Elizete Silva Passos, em 
sua obra “A Educação das Virgens”, referindo-se a uma dessas adversidades 
citada pelo Arcebispo D. Francisco Manuel de Santa Inês, em 1764, afirma: 

1 Cf. DANTAS O.S.U, Irmã Maria Teresa do Menino Jesus da Costa Pinto. História das 
Ursulinas no Brasil, 1: o Convento de Nossa Senhora das Mercês. Rio de Janeiro: Serv. 
Gráf. da USU, [s.d], p. 34.
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[...] certamente esse motivo, ao lado dos demais apresentados, tornava 
mais séria a decisão de que a mulher deveria dedicar-se ao lar. Sua ida 
para a vida religiosa, além de desfalcar a sociedade de matrizes repro-
dutoras, ainda consistia em um peso para o Estado, à medida que este, 
conjuntamente com a população acabariam arcando com as despesas 
para manutenção da vida religiosa (PASSOS, 1994, p. 146).

Após a Proclamação da República, com o fim do padroado, o Ar-
cebispo da Bahia à época, D. Jerônimo Thomé da Silva, envidou esforços 
no sentido de revitalizar os conventos da Bahia. Através do Monsenhor 
Clarindo de Sousa Aranha, conseguiu-se ajuda das ursulinas francesas. A 
4 de outubro de 1895, desembarcaram em Salvador as quatro primeiras 
freiras ursulinas da França: Madre Maria Germana, Madre Maria Febrô-
nia, Irmã Lúcia e Irmã Maria2. Em 1897 passava a funcionar o externato do 
Colégio Nossa Senhora das Mercês.

No que tange ao ensino primário, os métodos franceses foram 
aplicados. Os conteúdos eram: leitura, escrita, caligrafia, contabilidade, 
gramática, francês, noções de geografia, história sagrada, catecismo e pren-
das domésticas. A aprendizagem seria proporcional ao nível das alunas. 
Além dos requisitos metodológicos, colocavam outros de ordem moral e 
religiosa. No curso primário era proibido o ingresso de meninas com me-
nos de sete anos e que não tivessem a primeira eucaristia. O curso de língua 
francesa, aberto a moças maiores, só aceitava o ingresso de pessoas com 
“conduta irrepreensível”.

Para as internas das Mercês havia 250 camas, as quais ficavam en-
fileiradas e separadas pelos armários individuais das alunas. Ali, mesmo 
durante a noite, elas eram vigiadas pelas freiras. A disciplina no dormitório 
era rígida.

No pavimento térreo ficava o refeitório. Cada aluna dispunha de 
um lugar definido. A alimentação, apesar de simples, era saborosa e diver-
sificada, de acordo com o dia.

As aulas começavam às 8 horas. Até 1940, havia aulas nos dois 
turnos, das 8 às 12 horas e das 13 às 15 ou 16 horas.

A aprendizagem era de muito boa qualidade. Alunas entrevista-
das pela professora Elizete Passos (1994) disseram que o primário equivale 
ao ginásio, hoje. No ginásio estudava-se latim, física, química, biologia, his-
tória natural, francês e inglês. 

2 Cf. DANTAS, op. cit., p. 132.
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O Colégio, durante um largo período, premiava as melhores alu-
nas. Na década de 20 do século passado, os prêmios constituíam-se de livros 
e bombons. A seguir, os prêmios foram substituídos por faixas e medalhas. 
A premiação era voltada para a disciplina, ordem, aplicação e civilidade. A 
aluna que tirasse dez recebia a faixa de honra e para quem conseguia nove, 
oito etc., a faixa ia mudando de cor, de tamanho e de largura. 

O comportamento da aluna era de fundamental importância no 
cotidiano do Colégio. Ali se recebia aula de civilidade. O conteúdo passa-
va por elementos de puericultura, culinária, princípios morais e boas ma-
neiras. Ensinava-se como preparar alimento, como falar, como se sentar, 
como caminhar elegante etc. A palavra civilidade era traduzida direta-
mente do francês, “civilité”, que significa polidez, urbanismo, delicadeza 
ou cortesia. 

Durante as aulas os alunos guardavam o maior silencio. Na banca 
das 18 horas, o silencio chegava a ser sepulcral. Falar nessa banca era uma 
espécie de pecado.

No recreio diversos jogos eram praticados, como boliche, basque-
te, barra, vôlei e outros. Brincava-se de chicotinho queimado, picula e corda.

A admissão de um professor ao quadro do Colégio era precedida 
de inúmeras exigências, entre as quais, a de ser católico. Caso não o fosse, 
o mestre ficava impedido de destoar da religião da casa. Era a orientação 
doutrinal estabelecida na “Divini illius Magistri”.

O Colégio Nossa Senhora das Mercês, como todos os colégios das 
Ursulinas, inclusive o Instituto Nossa Senhora da Piedade, do qual falare-
mos a seguir, buscava formar mulheres de caráter sóbrio, dócil, manso e 
dedicado, e com esses objetivos investiam no ensino da religiosidade, da 
modéstia, da caridade, do silêncio e da obediência.

A personagem simbólica a ser imitada era Maria. A sua pureza, 
dignidade, bondade e comportamento deveriam servir de trilha para o en-
caminhamento de cada aluna.

Para alcançar as metas almejadas era necessário, antes de tudo, a 
ordem. Como diz Mariano Fernando Enguita, em “A face oculta da escola: 
educação e trabalho no capitalismo”: 

[...] esta ênfase na disciplina converteu as escolas em algo parecido aos 
quartéis ou aos conventos beneditinos. Regularam-se todos os espectros 
da vida em seu interior, às vezes até a extremos delirantes. Dir-se-ia que 
os educadores, ou uma parte deles, enfrentavam os alunos fazendo sua a 
observação do Grão Duque Miguel, da Prússia, diante da tropa forma-
da: Está bem, mas podem respirar (ENGUITA, 1989, p. 117).
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Atualmente o Colégio das Mercês representa uma importante es-
cola da Bahia, dentro dos padrões morais e religiosos entre os objetivos 
educacionais almejados.

Pode-se verificar, então, que a partir do século XIX as elites femini-
nas da Bahia tiveram onde estudar. Kátia Mattoso, na sua monumental obra 
“Bahia, século XIX: uma província do Império”, diz textualmente quanto a este 
respeito que: “numa avaliação global, impõe-se reconhecer que a educação 
pública ou privada faz notáveis progressos no século XIX. Excelentes escolas 
leigas privadas se multiplicaram. As famílias abastadas continuavam a matri-
cular as filhas nas Ursulinas das Mercês, mas as meninas frequentavam cada 
vez menos as escolas religiosas.” Sobre essa última observação de Mattoso, vale 
ressaltar que somente a partir da segunda metade do século XX é que as escolas 
das Ursulinas, no Brasil, passaram a admitir jovens do sexo masculino. 

1.4 A CHEGADA DAS URSULINAS EM ILHÉUS

D. Manuel de Paiva, primeiro bispo de Ilhéus, assumiu suas fun-
ções nesta terra no dia 8 de agosto de 1915, quando teve de criar a infraes-
trutura da nova Diocese.

O ensino desorganizado da cidade não dispunha de qualquer co-
légio católico. Era necessário tomar providências a fim de dotar a cidade de 
educandários à altura de suprir essa lacuna numa sede de bispado.

Em 1915, D. Manuel foi à capital da Bahia participar das Bodas 
de Prata do episcopado de D. Jerônimo Tomé da Silva, Arcebispo da Bahia. 
Nessa ocasião, encontrava-se em Salvador a Madre Maria Thaís do Sagrado 
Coração Paillart, ursulina que exercia o cargo de Provincial das Ursulinas 
no Brasil, para visitar canonicamente os conventos de Nossa Senhora das 
Mercês e de Nossa Senhora da Soledade.

D. Manuel de Paiva aproveitou a oportunidade a fim de fazer um 
apelo à Madre Thaís para que ela providenciasse a abertura de um colégio 
religioso feminino em Ilhéus.

A Madre informou a D. Manuel que estava prestes a abrir um co-
légio em Bebedouro, cidade do interior de São Paulo, onde o seu Bispo ha-
via lhe oferecido toda a estrutura necessária, com o edifício preparado para 
nada faltar: água potável, gás, eletricidade, sacristia pronta para o exercício 
do culto, refeitório e cozinha equipados e, se fosse preciso, solicitaria pes-
soal na França para tal. Mas, mesmo assim, ela iria pensar na proposta do 
estabelecimento em Ilhéus.
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Madre Thaís começou a meditar sobre a proposta. Era um verda-
deiro desafio: escolher um colégio em uma cidade onde encontraria já todo 
o conforto ou optar por Ilhéus, cidade constituída de “novos ricos” de uma 
incipiente lavoura do cacau, onde o próprio Bispo era novo, não conhecia 
os costumes da terra e nada tinha a lhe oferecer de imediato.

Madre Thaís era francesa da comunidade de Quimperlé (Breta-
nha), na França. Chegou a Santos em 5 de junho de 1915, na qualidade de 
Provincial das Ursulinas no Brasil, cargo que ocupou até 1921. Foi como 
Provincial que ela resolveu criar o colégio para meninas.

A Madre Thaís era religiosa por vocação, imbuída daquele es-
pírito sacrificado pela devoção e pela grandeza de servir à causa da fé. 
Seu porte altaneiro, resoluto, o comportamento escolástico ao lado da 
disponibilidade de servir, eivada de amor ao próximo, faziam com que 
as pessoas que a conhecessem divisassem sobre o seu véu a auréola dos 
santos. Madre Thaís é daquelas criaturas que, em vida, tinha-se a vontade 
de chamar de Santa.

Dotada dessas características, é claro que a Provincial iria escolher 
o desafio maior. Entre a facilidade de vida num ambiente ardentemente 
preparado para o trabalho e a outra cidade mais necessitada da escola ca-
tólica, sem qualquer promessa de conforto ou de facilidades; é com esta 
última que ficaria.

Imediatamente, ao lado da Madre Josefina Burnichon, Priora das 
Mercês, e Irmã Felicidade, dessa mesma comunidade, partiram para Ilhéus 
em um pequeno vapor chamado “Jequitinhonha”.

A mentalidade religiosa de Madre Thaís levava-a a pensar cons-
tantemente em “Nossa Senhora da Piedade”. Esse nome fazia-lhe recordar 
a sua entrada na ordem das Ursulinas. Ela meditava e imaginava, como 
uma espécie de sinal, encontrar, na casa que a hospedasse uma imagem de 
Nossa Senhora da Piedade.

Ao chegar a Ilhéus, um séquito esperava as ursulinas no Porto. 
O Bispo, D. Manuel de Paiva, acompanhado do Coronel Rodolfo de Melo 
Vieira, cuja filha Noeme estudava nas Mercês, em Salvador, aguardavam as 
visitantes.

As freiras foram hóspedes do Coronel durante uma semana. Ao 
chegar à residência dos anfitriões, eis que, para felicidade e emoção da Ma-
dre Thaís, Dona Ana Vieira, esposa do Coronel, ofereceu-lhe de presente 
uma imagem de Nossa Senhora da Piedade. Estava então decidido o nome 
da nova escola que iria surgir. A nova casa Ursulina chamar-se-ia “Colégio 
Nossa Senhora da Piedade”.
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As Madres retornaram a Salvador a fim de preparar a documenta-
ção necessária para o novo estabelecimento.

No dia 21 de janeiro de 1916, três Madres e duas Irmãs dos 
conventos das Mercês e da Soledade, munidas das devidas autorizações 
de Roma, embarcaram em Salvador, com destino a Ilhéus, já para cui-
darem do estabelecimento. Entre elas, de acordo com pesquisa de Ana 
Virgínia Santiago: Mère Marie Joseph Carus, de nacionalidade francesa, 
da Comunidade de Pont de Beauveisin (França), que veio do Colégio das 
Mercês. A Comunidade de Pont de Beauveisin, depois de ter sido expul-
sa de seu convento, foi enviada à Bahia, em 1904, pela Reverenda Madre 
Marie de Saint Julien Aubry, Priora Geral, que determinou uma parte 
das religiosas para as Mercês e a outra parte para a Soledade. Mère Marie 
Joseph Carus foi escolhida como delegada pela Reverenda Madre Pro-
vincial. Ela faria o melhor possível para a prática da Regra. Suas compa-
nheiras foram: Madre Elisa da Cruz, que veio das Mercês, onde estava 
refugiada após ter sido expulsa do seu convento em Coimbra, Portugal, 
pela revolução de 1910; e Mère Marie de Gonzague, francesa, professo-
ra da comunidade de Nice, na França, que, no momento da fundação 
de Ilhéus, era igualmente das Mercês. Depois, duas irmãs conversas da 
Comunidade de Coimbra, Portugal, vieram da Soledade: Irmã Maria da 
Assunção e Irmã dos Anjos.

Dessa vez, no cais do Porto, uma multidão aguardava as religio-
sas. Era uma novidade para Ilhéus. O povo, de modo geral, não conhecia 
uma freira. Os trajes chamavam a atenção da gente da terra. “O que é uma 
freira?”, perguntavam as pessoas que as desconheciam totalmente.

A comitiva dirigiu-se à pequena casa do Bispo e, à proporção que 
caminhava, uma criança anunciava à frente, em voz alta, que as freiras 
tinham chegado. Janelas e portas abriam-se e os moradores, sorridentes, 
aplaudiam as religiosas.

A 7 de fevereiro daquele ano de 1916, abriu-se o estabelecimento 
com dezesseis alunas, sendo uma interna. O local era pequeno e não podia 
aceitar mais internas. Inaugurava-se a escola das Ursulinas em Ilhéus.

Contam as Madres que todas as famílias notáveis foram visitá-las. 
Os ricos cacauicultores, que até a presente data enviavam as filhas para 
estudar em Salvador ou no Rio de Janeiro, agora não precisavam mais se 
afastar das filhas.

Elizete Silva Passos (1994) afirma que “a preocupação inicial da 
Companhia das Ursulinas era prestar serviços às classes populares, entre-
tanto, voltaram-se para as elites, sem distanciar-se dos pobres”. Talvez isso 
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acontecesse pela própria necessidade de sobrevivência. Com o dinheiro 
das alunas ricas, sustentavam as pobres dos orfanatos das escolas externas 
voltadas para as camadas humildes.

Apesar de religioso, o ensino ministrado nas escolas era moderno 
e voltado para a vida. Madre Thaís era francesa e era exatamente da França 
que o Brasil “copiava” a educação. André Petitat, em “Produção da escola, 
produção da sociedade”, diz: “O tema da modernização se associa ao dis-
curso da elite” (1994, p. 181). As reformas do ensino, verificadas na França, 
de onde o Brasil sempre foi fiel seguidor no século XIX e nas primeiras 
décadas do século XX, modernizaram o ensino de alguma maneira, natu-
ralmente voltadas para as camadas abastadas da sociedade.

Alice Ribeiro Cassimiro Lopes, em “Reflexões sobre Currículos: 
as relações entre senso comum, saber popular e saber escolar” (1993), mos-
tra a escola enquanto espaço privilegiado de educação de alguns saberes. 
Portanto, o objeto da educação é o processo pelo qual é privilegiada uma 
dada forma de conhecimento.

É exatamente essa forma de conhecimento privilegiado que os 
coronéis da região cacaueira desejavam para as suas filhas. A fama da 
riqueza do cacau atraiu para a cidade não somente trabalhadores rurais 
em busca de melhores dias, mas também aventureiros de todo tipo: jo-
gadores, proxenetas, galãs em busca de um casamento rico, profissio-
nais liberais que vinham exercer a profissão na expectativa de também 
“genrear”.

A vida noturna era das mais agitadas. Nas primeiras décadas do 
século XX, chegaram a funcionar nove casas noturnas na cidade. Prostitutas 
acorriam de todas as partes na esperança de um amancebamento com algum 
coronel do cacau.

Apesar dessa mudança brusca nos hábitos da cidade, a socieda-
de era fechada, preconceituosa e, por isso, desejava manter os bons costu-
mes, principalmente das mulheres endinheiradas. Os coronéis temiam que 
as transformações pudessem influenciar suas filhas. Nada melhor do que 
uma boa educação moral que as imunizasse de influências maléficas. 

Com as Ursulinas, as alunas aprenderiam não somente as ciên-
cias, mas também artes, religião e civilidade. Desde a Idade Moderna que o 
ensino de civilidade integra a boa educação escolar. Philipe Ariès, no livro 
“História Social da Criança e da Família” (1978), mostra que desde os pri-
mórdios da Idade Moderna, os diversos tratados de civilidades são usados 
na educação dos “jovens”. As Ursulinas possuíam suas regras e práticas de 
civilidade às quais davam especial atenção.
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No início de 1917, chegaram a Ilhéus as Madres Antonieta de Je-
sus, francesa, e Maria da Piedade Pereira, portuguesa.

O apoio dado pelos coronéis às Ursulinas não poderia ser melhor.

1.5 A CONSTRUÇÃO DO CONVENTO

Durante dezoito meses o Colégio funcionou precariamente nas 
instalações da Diocese, à rua Conselheiro Saraiva, atual Antônio Lavigne 
de Lemos, até que parte da sede própria fosse construída, na localidade 
conhecida como Alto das Quintas, em terreno doado pelo Coronel José das 
Neves Cesar Brasil e D. Adelaide Schaun Brasil, para onde se transferiram 
em 15 de julho de 1918.

Essa transferência provocou acentuada e imediata evasão do co-
légio. O motivo era a distância do centro da cidade para a colina. O acesso 
era difícil, principalmente nos dias chuvosos. As chamadas “trilhas de ca-
bra” eram quase inacessíveis.

O projeto do prédio a ser construído foi elaborado pelo com-
petente arquiteto francês Monsieur Saffray. Entretanto, esse arquiteto foi 
obrigado a retornar a seu país por motivos sérios.

As ursulinas de Maragogipe, Madre Maria Clotilde de Lima, e sua 
irmã, Madre Maria Úrsula, indicaram o nome de Salomão da Silveira, que 
foi convidado, então, para continuar o projeto da Piedade, onde teve, ao 
seu lado, o amigo e mestre de obras, Anésio Silva. Construtor e escultor, 
ele nasceu em Maragogipe em 19 de junho de 1892. Restaurou o teto da 
Igreja de Nossa Senhora da Purificação em Santo Amaro da Purificação, 
em 1919; construiu a Igreja de São Felipe em sua terra natal, e reformou 
também o prédio da Sociedade Filarmônica 2 de Julho, em Maragogipe, no 
ano de 1933.

Já estabelecido na cidade, em junho de 1927 foi convidado por 
Dom Eduardo Herberhold, 2º Bispo Diocesano de Ilhéus, para projetar e 
construir a Catedral de São Sebastião, sendo também de sua autoria as es-
tátuas de São Pedro e São Paulo, que se encontram na Catedral.

Segundo registros escritos pela ursulina Madre Madalena de Jesus:

[...] só em junho de 1927 é que o sr. Salomão da Silveira, apresentado e 
recomendado por Mons. Clodoaldo Barbosa, capelão do Colégio N. S. 
da Soledade, em Salvador, veio estudar o projeto da construção de uma 
capela que teria, embaixo, para aproveitar o desnível do solo, uma gran-
de sala com a mesma dimensão, isto é, trinta metros por dez.
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Colégio Nossa Senhora da Piedade
Ilhèus-Bahia

Correspondendo ao appello de S. Exia. Revma. o Senr. D. 
Manoel A. de Paiva, digníssimo bispo desta diocese, viemos a esta 
cidade episcopal fundar um collegio para a Instrucção e educação 
christan das moças. Para essa obra de Deus impusemos pesados 
sacrifícios e nos não é possível então assumir novas despesas. 
Entretanto, tornando-se cada vez mais numeroso o grupo de alunas, 
povoando-se de mais a mais a colina, onde está situado o edifício 
do collegio, muitos christãos perdem a missa porque nossa capella 
provisória não pode conter mais que as alunas e o pessoal docente. 
Mais tarde, deveremos toma-la para sallla de estudos.

Impõe-se, pois, a construção duma igreja neste novo bairro de 
Ilhéus, que concorrerá logo para a formação da cidade- alta, e a 
missa do Nosso Padre Capellão servirá as pessoas que não poderem 
ir a Cathedral.

É durante o mês de Maria e em nome de Nossa Senhora da 
Piedade e sob os auspícios de S. Exia. Revma. o Senr. Bispo de 
Ilhéus, que vimos pedir um óbulo para a Capella de Nossa inclyta 
Padroeira.

Se o bom Deus recompensa o cópo d’água da caridade, que 
bençans, que graças o Coração de Jesus não derramará sobre as 
almas que tiverem auxiliado à construção da Casa de sua bendicta 
Mãi, chorando ao pé da Cruz?!

As religiosas e as alunas, que se sucederem ao Mosteiro de 
Nossa Senhora da Piedade farão todos os dias e à perpetuidade, 
uma fervorosa prece por todos que tiverem contribuído para a 
edifi cação da allludida Capella de Nossa Mãe das Dôres.

Com os nossos agradecimentos antecipados, dignai-vos, 
Senhor, de receber a homenagem de nosso respeito e consideração 
em Nosso Senhor.

Mère Marie Thaís
Priora Provincial das Ursulinas do Brasil.

Ilhéus, 19 de abril de 1919.

Reconhecemos a necessidade da construcção da Cappella a 
que se refere a ilustre signatária dessa carta. 

Com serem justos os motivos alegados nos empenhamos para 
que, dentro de pouco tempo, se convertam em realidade os desejos 
das beneméritas Religiosas Ursulinas do Mosteiro da Piedade.    

+ Manoel, Bispo Diocesano

Correspondência de Madre Thaís a D. Manuel Antonio de Paiva, Bispo de Ilhéus, 
solicitando ajuda para construção da Capela a ser construída na Piedade.
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Junto com Waldemar Tavares, construiu ainda o Cristo Redentor 
de Ilhéus, projeto do escultor italiano Pasquali de Chirico, inaugurado em 
10 de novembro de 1942 no governo de Mário Pessoa. 

Foi um dos grandes construtores da cidade, entre as décadas de 
1930 e 1960. Construiu vários prédios e casas na Cidade Nova e em outros 
bairros da cidade, inclusive sua residência, um castelinho no fim da Rua 
Dom Eduardo, ao lado da Catedral. Inovou o comércio do mercado imobi-
liário da cidade vendendo à prestação. 

Pelo reconhecimento do que fez pela cidade, em sua homenagem 
foi dado o seu nome à antiga Avenida Bahia, que passou a se chamar Ave-
nida Salomão da Silveira, e hoje se chama Avenida Vereador Marcus Paiva.

Faleceu em 10 de dezembro de 1974, aos 83 anos de idade, em 
Ilhéus. Seu corpo está sepultado no Cemitério de Nossa Senhora da Vitória.

Atualmente, o Convento da Piedade é um dos lugares mais apra-
zíveis de Ilhéus; naquela época, entretanto, era um local afastado, ermo e 
lamacento. Pode-se verificar de fato o que era pela própria descrição das 
madres romanas, autoras de um Opúsculo (1966) sobre a Piedade, as quais 
foram testemunhas oculares dos primeiros tempos do local: “[...] E assim, 
na colina inculta, selvagem, infestada por serpentes venenosas, o terreno vai 
transformando-se numa esplêndida plantação [...] Atualmente, existe um 
pomar em volta das edificações, no sítio onde está o Colégio da Piedade”.

Salomão da Silveira, o construtor. 
Foto: Autor desconhecido.
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Maquete do INSP. 
Foto: Autor desconhecido. Acervo: INSP.

Obra edifi cada em sua primeira fase. 
Foto: Autor desconhecido. Acervo: INSP.
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Além da ajuda do governo do Estado, dos coronéis e da Prefeitu-
ra, as madres contaram com incessante colaboração do Deputado Federal 
João Mangabeira. A uma solicitação da Madre Priora, respondeu o De-
putado: “Pode contar comigo, Madre, doravante a senhora não trabalhará 
mais sozinha; na Câmara falarei de sua obra tão benéfica ao nosso País 
e obterei subvenções que lhe facilitem o desenvolvimento”. A palavra foi 
mantida. Uma subvenção anual foi conseguida, interrompida durante o 
Estado Novo e novamente posta em prática logo após a democratização, 
graças ao mesmo Deputado.

Houve ajuda também do Prefeito Eusínio Lavigne. Conta-se que, 
após o golpe de 1937, o Dr. Eusínio Lavigne foi preso, acusado de ser co-
munista. Na prisão, foi visitado pelas valentes freiras Madre Thaís e a sua 
fiel secretária Madre Teresa. De acordo com Antônio Fernando Guerreiro 
de Freitas (2001, p. 58), disse Madre Thaís ao comandante militar que “se 
Dr. Eusínio for comunista, eu também sou”. A Madre sabia que Eusínio era 
espiritualista e que não se coadunaria com o materialismo marxista.

Em 1921, Madre Thaís terminou as suas obrigações como Provin-
cial e assumiu o cargo de Priora, em Ilhéus. Ao seu lado estava sempre sua 
secretária Madre Maria Teresa do Menino de Jesus Decroocq.

Um dos belos trabalhos realizados pelas Ursulinas, em Ilhéus, foi 
a construção da Capela de Nossa Senhora da Piedade, obra edificada sob 
a responsabilidade de Salomão da Silveira, o mesmo que construiu a Ca-
tedral de São Sebastião, a Catedral de Ilhéus ou Catedral de D. Eduardo, 

MARAVILHOSA REALIZAÇÃO DE FÉ E CIVISMO
O CONSTRUTOR DA CAPELA E DO NOVO PAVILHÃO DO COLÉGIO N. S. DA PIEDADE
 

Descrevendo a magnifi cência das obras da Capela de N. S. da 
Piedade e narrando a excepcional solenidade que inaugurou o suntuoso 
Templo, incorremos em lamentável falta, absolutamente involuntária, 
não nos referimos ao nome desse habilíssimo e competente arquiteto 
autor da planta e da construção em apreço.

 Ao Engenheiro Salomão da Silveira, cabe, em grande parte, 
a glória representada no monumento de fé e civismo que acaba de 
enriquecer Ilhéus, e a ele mandamos os nossos parabéns, e os nossos 
entusiásticos aplausos pelo muito que vem fazendo em prol da estética 
da cidade. 

Correio de Ilhéus, 12 de setembro de 1929, n.º 1237, p. 2.

Texto do jornal Correio de Ilhéus, em pesquisa feita por Alfredo Amorim Silveira.



CAPÍTULO 1 – CONTEXTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO  |  37

como também é conhecida. A Capela da Piedade é em estilo neogótico. É 
hoje um dos primores de arquitetura da cidade.

No dia 31 de agosto de 1929, realizou-se a consagração do templo 
por D. Manuel de Paiva. Vinte e cinco religiosas e a população católica fize-
ram-se presentes à cerimônia.

1.6 A CHEGADA DE D. EDUARDO HERBERHOLD

Acervo da Pesquisadora Eliane Sabóia.

D. Eduardo, em 22 de março de 1931, assumiu o cargo de Bispo 
de Ilhéus, em substituição a D. Manuel Antônio de Paiva. O novo bispo era 
natural da Westfália, região da Alemanha. Depois de ser Bispo Auxiliar de 
Santarém, foi nomeado para Ilhéus.

Atualmente, D. Eduardo é cultuado pelos fiéis de Ilhéus como se 
fosse um Santo canonizado. O seu túmulo encontra-se dentro da Catedral 
de Ilhéus. 

De acordo com a afirmação de Santos (1969, p. 43), D. Eduardo 
assim aconselhou Madre Thaís: 

Minha filha, coragem. É verdade: uma grande cruz que nosso Senhor 
lhe manda. Mais uma daquelas cruzes de Jequitibá que são pesadas, mas 
são daquelas boas que nos abrem o céu bem depressa, são daquelas com 
as quais podemos obter a conversão de muitas almas.
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No “Alto das Quintas”, hoje conhecida como “Alto da Piedade”, 
estava sendo construído o Palácio Episcopal, D. Eduardo, afirmando que 
desejava morar no meio dos seus fiéis, doou a obra para ser destinada a um 
orfanato. No dia 15 de setembro de 1934, já duas meninas eram recebidas 
naquela casa. Primitivamente, esse orfanato recebeu o nome de Orfanato 
Santa Ângela, mas, após a morte do prelado, em 24 de julho de 1939, pas-
sou a se chamar Orfanato Dom Eduardo, em homenagem ao Bispo. Atual-
mente não mais existe.

O Orfanato Dom Eduardo, durante a sua existência, beneficiou 
mais de duzentas órfãs. Dentre essas, aquelas que demonstraram talento 
para os estudos foram admitidas no Curso Ginasial e na Escola Normal. 
Além dos estudos livrescos, as internas do Orfanato distribuíam-se por 
diversas ocupações, como: trabalhos domésticos, corte, bordado, costura, 
arte culinária e datilografia. 

A partir de 1971, o Instituto Nossa Senhora da Piedade não mais re-
cebeu internas, seja no Colégio ou no Orfanato. Vários motivos contribuíram 
para esse fato: a falta de pessoal religioso; a mentalidade educacional moder-
na, que condena a escola interna, e a existência de muitas escolas no interior 
que supriram a necessidade que tinham os pais de enviar suas filhas a Ilhéus. 

Em 1930, foi criada uma escola gratuita que recebeu o nome de 
Escola Santa Terezinha. Em 1954, foi reformada e ampliada, recebendo a 
denominação de Escola Santa Ângela, que funciona até a presente data, em 
parceria com o Estado.

1.7 O ALTO DAS QUINTAS E OS BENFEITORES DO INSTITUTO 
NOSSA SENHORA DA PIEDADE

1.7.1 Adelaide Schaun Brasil e Comendador José das Neves 
Cezar Brasil

Adelaide Schaun (1871-1957) casou-se com José  das Neves Cezar 
Brasil (1847-1927), cuja firma comercial foi a melhor sucedida em 1875. 
José  das Neves foi um dos grandes comerciantes e proprietários de fazen-
das em Ilhéus, no período de 1875 a 1930. 

O casal não teve filhos e, como não haviam herdeiros diretos, D. 
Adelaide doou muitos dos seus bens para a Diocese: a Casa do Monsenhor 
Barreto, localizada atrás da Igreja de São Jorge; a casa do Padre, na Rua das 
Quintas; os móveis e o terreno onde funciona o Bispado, nos fundos da 
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Igreja de São Jorge; as terras onde foi construído o Instituto, Nossa Senhora 
da Piedade e o local onde está instalado o cemitério da Vitoria. Para a Santa 
Casa de Misericórdia, deixou terras que abrangem quarteirões do centro 
da cidade. Para Jú lia Schaun Lavigne, sua sobrinha e afilhada, deixou uma 
casa na Praça Coronel Pessoa; deixou ainda uma fazenda para Pedro Pinto 
da Silva, encarregado de cuidar de seu túmulo. Aphrodí sio, seu irmão, que 
durante muitos anos administrou seus bens e funcionava como conselheiro 
tentando sempre apaziguar os ânimos da família, quis convencer D. Ade-
laide a mudar o testamento e deixar alguns bens para os parentes mais po-
bres, mas ela não aceitou as sugestões. Seu casamento com um negro não 
havia contado com a aprovação da família. Os dois ficaram brigados com a 
família dela até o fim da vida (SCHAUN, 1999). 

1.7.2 Anna Castro Marques D’Oliveira e Rodolpho Mello Vieira

Rodolpho Mello nasceu em Laranjeiras, Sergipe, em 7 de junho 
de 1865. Criado por um padrinho, adotou o sobrenome Vieira. Veio ainda 
jovem para Ilhéus, Bahia, onde trabalhou em armazéns de cacau, tornou-se 
comerciante, fazendeiro de cacau e político. 

Aos 17 dias de agosto de 1889, na Igreja Matriz, em presença do 
Vigário Francisco Fernandes Badaró e das testemunhas Chistiano Sellman 

No alto, as terras de propriedade dos Schaun Neves Brasil, antes da construção do Colégio. 
Foto: Autor desconhecido. Acervo: José Rezende Mendonça.
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e Firmino Ferreira de Pinho, uniram-se em matrimônio Rodolpho de Mello 
Vieira e Anna Marques d’Oliveira; ele, filho legítimo de Alexandre José Barro-
so de Mello e Maria Joaquina de Mello, e ela, filha natural de Anna Firmina de 
Castro. Receberam as bênçãos nupciais na forma do ritual romano. Rodolpho 
de Mello Vieira e Anna Castro Marques d’Oliveira tiveram nove filhos: Leo-
nor, Antônio, Bellanizia, Álvaro, Edith, Aloysio, Noeme, Aldemar e Almiro.

Teve uma firma comercial para compra e venda de cacau denomi-
nada “Costa Vieira & Cia” com o filho Álvaro e o genro Joaquim da Costa 
Lino. Foi membro atuante (fundador) da Associação Comercial de Ilhéus 
(1912) e participante de movimentos políticos e de melhorias para a cidade 
de Ilhéus, na qual existe uma rua com o seu nome. Foi provedor do Hospi-
tal da Misericórdia São José (1913). 

O casal Rodolpho de Mello Vieira e Anna Castro Marques d’Oliveira 
foi benemérito do Instituto Nossa Senhora da Piedade e teve grande atuação 
na criação do Colégio Nossa Senhora Piedade, quando hospedou por algum 
tempo a Madre Thaís Paillart, religiosa ursulina francesa e sua fundadora. 

Como foi citado na oportunidade em que Dona Anna e Senhor 
Rodolfo Vieira hospedaram a Madre Thaís, estes lhe deram de presente 
uma imagem de Nossa Senhora da Piedade, razão do nome dado ao Colé-
gio. Hoje essa imagem centenária integra o acervo do Museu do Instituto 
Nossa Senhora da Piedade. 

Rodolpho de Mello Vieira foi também Coronel da Guarda Nacio-
nal. Faleceu em 18 de agosto de 1942.

 
Fotos do casal. 
Acervo de Jorge Raimundo de Castro Vieira.



Por Ana Virgínia Santiago

MADRE MARIA THAÍS 
DO SAGRADO CORAÇÃO 

DE JESUS PAILLART

CAPÍTULO 2
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ONDE TUDO COMEÇOU...
D. MANUEL ANTONIO DE PAIVA 

“Magnífico é a parte ativa empreendida pelo zeloso e santo pastor, para 
proporcionar às Ursulinas esta acolhida triunfal”( Escrito por uma das 
cinco religiosas vindas  dos conventos N. S. das Mercês e N. S. da Sole-
dade, de  Salvador em 21 de janeiro de 1916, sobre a chegada  em Ilhéus) 
As Ursulinas eram Madre Maria José, Madre Maria Elisa da Cruz, Ma-
dre Maria Gonzaga e as Irmãs Maria dos Anjos e Maria Assunção. 

D. Manuel Antonio de Paiva 

“Em novembro de 1915, encontrava-se em Salvador(Bahia), onde 
fazia a visita canônica das duas Casas ursulinas ali existentes: os Conventos 
“ N.S. das Mercês” e N.S da Soledade”. Essa visita coincide com as Bodas de 
prata de episcopado de Dom Jerônimo Tomé da Silva, Arcebispo da Bahia, 
que nesta ocasião, reunira seus bispos sufragâneos.Um deles, dom Manuel 
de Paiva, vai insistentemente, solicitar da Madre Provincial madre Thais 
a abertura de um colégio em Ilhéus, sua cidade episcopal, que ainda não 
possui nenhum estabelecimento religioso de ensino. Ela lhe responde que 
está para abrir uma casa, na cidade de Bebedouro, Estado de S. Paulo, já se 
havendo quase comprometido com o respectivo Vigário. Este oferece um 
grande edifício, onde nada falta: água, gás, eletricidade, sacristia comple-
tamente provida para o exercício do culto, refeitório e cozinha com todo o 
necessário equipamento. E, se for mister requisitar pessoal, na França ou 
alhures, a paróquia se responsabiliza pela metade das despesas da viagem.
Madre Thais então pergunta a D. Manuel: “Excelência, poderemos contar 
com uma casa conveniente e com recursos financeiros da população?” E 
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sua Excelência: “ Madre Provincial, nada lhe posso prometer, uma vez que 
não conheço ainda o povo de Ilhéus, onde acabo de chegar e do qual sou 
o primeiro bispo. Para lhe falar francamente, creio que os começos serão 
difíceis, porque as religiosas são ainda desconhecidas, nesta cidade, mas é 
preciso contar com a Providência, que não deixará de ajuda-la, desde que a 
Obra das Ursulinas dará glória a Deus”_ Excelência, conclui Madre Thais, 
peço-lhe o temo para refletir, durante o qual rezaremos juntos, suplicando 
a Deus nos esclareça e, amanhã, lhe mandarei dizer se podemos estudar 
o assunto”.A boa Madre dirige-se à capela e continua sua meditação... “A 
fonte não tem necessidade de água e onde não há fonte, é preciso criá-la!-
Consulta a Madre Priora das Mercês, madre Marie Josephine Burnichon. 
Põe-na a par do pedido do Bispo de Ilhéus e acrescenta: “Madre, viemos 
ao Brasil, a fim de ganhar dinheiro ou ganhar almas para Deus?” A respos-
ta jorra espontânea : “ Certamente, almas, Reverenda madre”. _ E Madre 
Thais: “ Então, está decidido; com as devidas autorizações, faremos uma 
fundação em Ilhéus. Deixemos Bebedouro com todo seu conforto e vamos 
ajudar  esse pobre Bispo sem recursos, que não tem ninguém para dar uma 
educação cristã às jovens de sua diocese. Ele não possui grande coisa, nem 
nós tampouco, mas Deus o ajudará e a nós também”. 

(Trechos extraídos do impresso Madre Thais e o Instituto Nossa Se-
nhora da Piedade, emhomenagem ao Ano jubilar de Madre Thais  1916-1996, 
pelas Ursulinas da União Romana do Instituto N. S. Da Piedade. 29/8/1966.)

2.1 MADRE THAÍS, UMA MULHER ESPECIAL

alar sobre uma mulher...
No dia 17 de fevereiro de 1868, na cidade de Cleden, Fi-
nistére, França, nascia Henriette, filha de Elise Gloux e Jo-
seph Paillart. Daquele lar extremamente cristão, com os 
valores enraizados na alma, como solidariedade, profun-

da fé e fidelidade à Santa Igreja, Henriette fez a escolha – como a irmã 
mais velha Clementine (mais tarde, Mère Marie-Ansekime Paillart, que 
futuramente, como Provincial, ajudaria muito a Piedade) – de dedicar a 
vida a Deus, tornando-se, aos dezoito anos, noviça no Mosteiro de Nossa 
Senhora da Piedade, em Quimperlé, Bretanha, França, iniciando a sua 
devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Muito tempo depois, homenageou 
o Convento que a abrigou, fundando a Casa Ursulina em Ilhéus, dando-
lhe o nome de Nossa Senhora da Piedade.
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Finistere, terra natal de Madre Thaís.

Henriette iniciou sua profissão religiosa recebendo o nome de Mère 
Thaís du Sacre Coeur Paillart, dando início a uma vida dedicada ao próximo. 
Chegou ao Brasil em 5 de junho de 1915, como Provincial da Ordem Ursu-
lina no país, desembarcando em Santos, São Paulo, e trazendo consigo duas 
religiosas, Madre São Paulo Jubrecq e Irmã Carolina Appolloni.

Retrato de Madre Thaís como Priora.
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Como Provincial, em novembro de 1915, foi visitar as duas Casas 
Ursulinas em Salvador, os Conventos Nossa Senhora das Mercês e Nossa 
Senhora da Soledade, o que coincidiu com as comemorações das Bodas de 
Prata de episcopado de D. Jerônimo Tomé da Silva, Arcebispo Primaz da 
Bahia, em cujo período reunia-se com seus bispos.

Um deles, D. Manuel Antônio de Paiva, recentemente empossado 
como Bispo de Ilhéus, nesta ocasião, conhecendo a religiosa, convidou-a 
a fundar um colégio naquela cidade, que tinha carência de um estabeleci-
mento religioso.

Madre Thaís tinha, assim, duas opções: aceitar a proposta idênti-
ca que havia recebido do vigário da cidade de Bebedouro, São Paulo, com 
todas as facilidades, como grande edifício, água, gás, eletricidade, sacristia 
pronta para os cultos, refeitório e cozinha equipada, ou a de Ilhéus, sem 
terreno nem estrutura física nenhuma.

“A fonte não tem necessidade de água e onde não há fonte, é pre-
ciso criá-la. Viemos ao Brasil a fim de ganhar almas para Deus” (Madre 
Thaís Paillart).

Decidiu por Ilhéus e chegou à cidade juntamente com a priora do 
Convento Nossa Senhora das Mercês, Madre Josephine Burnichon e Irmã 
Felicidade, da mesma comunidade, com o objetivo de transformar uma 
comunidade e não só dedicar-se às filhas dos Coronéis. Foram hóspedes 
de D. Ana e Cel. Rodolfo Vieira, cuja filha, Noeme, estudava nas Mercês.

Porto onde Madre Thaís e suas religiosas ursulinas desembarcaram. 
Foto: J. Dias. Acervo: José Nazal Pacheco Soub.

Aqui Madre Thais e duas religiosas Ursulinas chegaram para co-
nhecer a cidade e realizar um projeto, Piedade que segundo Arleo Barbosa 
faria de Ilhéus o “Farol da Sabedoria”
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Monsenhor Lino Almeida Fonsêca
Capelão do Colégio Nossa Senhora das Mercês

   
Monsenhor Lino Almeida 
Fonsêca - Capelão

Em novembro de 1951, Madre Thais Paillart, Madre Josephine   
Burnichon e Irmã Felicidade viajaram para Ilhéus.

Monsenhor Lino, Capelão do Convento das Mercês, comprou as 
três cadeiras de. lona no navio Jequitionha ( pois não havia mais cômodos 
disponíveis , evitando assim que as religiosas viajassem no convés do na-
vio) com destino a Ilhéus.

Madre Thaís, sempre confiante, mentalmente pediu como “si-
nal patente de que aquela obra era da vontade de Deus, que encontrasse, 
na casa onde ficasse hospedada com suas companheiras, uma imagem 
de Nossa Senhora da Piedade”, segundo relato de Madre Madalena de 
Jesus.

E foi atendida... Ao entrar no quarto, Madre Thaís encontrou “uma 
belíssima imagem de Nossa Senhora da Piedade, que D. Ana fez questão de 
lhe oferecer”. Imagem que ainda permanece guardando a Instituição.

Nascia ali o Colégio, a Casa Ursulina de Ilhéus.
Em 21 de janeiro de 1916, com as devidas autorizações de Roma, 

vindas de Salvador, chegaram a Ilhéus três Madres e duas Irmãs dos con-
ventos das Mercês e da Soledade indicadas para a fundação: Madre Maria 
José, Madre Maria Elisa da Cruz, Madre Maria Gonzaga, Irmãs Maria dos 
Anjos e Maria Assunção.
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Escreve uma delas:

Após uma noite boa, chegamos em frente a Ilhéus, exatamente às cinco ho-
ras da manhã. Uma hora mais tarde, estávamos em terra, cercadas por uma 
multidão de povo e várias famílias importantes. Cumularam-nos de teste-
munhos de afeição e fomos conduzidas em procissão, cada uma ao braço 
de uma jovem, até a catedral. A nossa passagem uma pequena anunciava, 
gritando que as freiras tinham chegado; logo, portas e janelas se enchiam 
de curiosos. Era a primeira vez que este povo via religiosas e as recebia em 
sua terra. Por isso, sentíamo-nos contentes por esta felicidade, apesar do 
aborrecimento de uma exibição pública. Tocante coincidência: ao mesmo 
tempo que nós, havia chegado ao porto uma grande e bela estátua do Sa-
grado Coração de Jesus, para ser colocada acima ao altar-mor da Catedral 
e a primeira cerimônia a que nos foi dado assistir foi a bênção dessa bela 
imagem. O coração de Jesus vinha preparar-nos os caminhos e sustentar-
nos, em meio das provações e dificuldades que nos estão reservadas. 
(Anais do arquivo das ursulinas da Piedade.)

Ficaram hospedadas durante dezoito meses na modesta residên-
cia episcopal, cedida por D. Manuel, que foi morar numa casa pertencente 
a dona Amélia Sá. Nesse endereço foi aberto o Colégio, a 7 de fevereiro, 
com dezesseis alunas, sendo apenas uma interna e as religiosas recusando 
os inúmeros pedidos por falta de dormitórios.

Retornando a Ilhéus, Madre Thaís procurou, durante todo o mês de 
maio, o local para edificar a sua Casa e conheceu um terreno que lhe agra-
dou. Contam as antigas religiosas que ela marcou o terreno, enterrando duas 
medalhinhas, uma em cada extremidade, com a fé inabalável em Jesus; ela O 
chamava de “Divino Provincial”, repetindo sempre: “Sei em quem acreditei”.

Um casal – D. Adelaide Schaun Brasil e Cel. José das Neves Cezar 
Brasil – realizou, com a capacidade imensa de amar, o sonho de Madre 
Thaís, doando uma parte de suas terras, no Alto das Quintas, onde hoje rei-
na absoluto em toda a sua dimensão, o centenário Instituto Nossa Senhora 
da Piedade.

Madre Thaís! Muito se fala sobre essa mulher. Da garra em suas 
lutas. Do empreendedorismo que lhe inspirava sempre a construir. Da 
capacidade de armazenar amor e distribuí-lo para “suas filhas”, como 
chamava as alunas. Da coragem e da perseverança de enfrentar e vencer 
obstáculos, como a epidemia da “gripe espanhola”, em que cuidou sozi-
nha das vinte e cinco internas que foram atacadas pela doença e de todas 
as religiosas (tendo apenas a ajuda da Ir. Saint Pierre Palin, que prepa-
rava os alimentos para as doentes). Dizia: “Não havia escolhido Nossa 
Senhora da Piedade como Padroeira e Superiora da Fundação? Deveria, 
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Foto do casal D. Odília e Dr. Eusínio Lavigne. 
Acervo da Pesquisadora Eliane Sabóia.

Ilhéus – Colégio N. S. da Piedade, 15-11-1937.

Sra. Odília

Exma. Senhora:

Os acontecimentos destes dias nos dizem bastante o que tereis 
sofrido ou antes o que estais sofrendo. Venho dizer-vos que no Colégio 
N. S. da Piedade, muito se tem pedido a Deus por vôs e pelo Dr. Eusinio. 
Os benefícios que recebemos nos impedirão sempre de vos esquecer 
e, se no tempo da provação, é que se conhecem os amigos queremos 
que saibais que, mais do que nunca, a nossa oração vos acompanha, 
impetrando de Nosso Senhor as graças de força e coragem de que 
precisais nestes dias afl itíssimos.

A rev. Madre Maria Thaís envia-vos a expressão de sua profunda 
simpatia; esta noite passou-a toda orando por vós.

Com alta consideração e súbito apreço, subscrevo-me, confessando 
que compartilho da afl ição em que vos achais.

Serva e amiga em Cristo.

O texto é de correspondência entre Madre  Maria Tereza  do Menino Jesus – Decroocq e Dona 
Odília.  
Acervo do Instituto Nossa  Senhora  da  Piedade.

portanto, tomá-la também como modelo e com ela subir o Calvário, se-
guindo seu Filho Jesus, que levava a cruz às costas”. 

Como se fala sobre essa Mulher! De todos os cantos, em décadas 
e mais décadas ecoaram e ecoam lembranças de ex-alunas que guardaram 
no coração o seu legado, seus exemplos, sua coragem e autoconfiança ao 
defender a sua Casa diante de um tribunal no episódio do arquiteto que 
não cumpria corretamente o projetado na construção do colégio. 
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Madre Thaís! Ma Mére! 
Muito se fala dela. Dos exemplos que deixou. Do sentimento de 

gratidão. Da coragem de desafiar momentos políticos, sendo solidária, 
como foi, com Dr. Eusínio Lavigne, grande benfeitor da Piedade, quando 
foi preso. Do reconhecimento pelo tanto que recebeu para a sua Casa e, em 
cartas e mensagens enviadas para a sua esposa Odília, provava isso.

Quem é essa Mulher, que continua presente e relembrada por tan-
tas ex-alunas que com ela conviveram e é reverenciada por novas gerações 
que não a conheceram? 

Quem é essa Mulher que, após 148 anos, não é esquecida?
Falar de Madre Thaís... Não a conheci. Tinha um ano de idade 

quando ela retornou à morada do Pai, mas a sinto no meu coração como 
a Ma Mère de tantas alunas de gerações anteriores à minha. Porque tudo 
na Piedade, naquelas paredes, nos corredores, no mobiliário traduzem 
o seu toque de inspiração, o seu pensamento voltado para o futuro, sua 
vida espalhada em cada canto. E isso contamina e me faz ficar tão pró-
xima a ela.

Acervo: INSP.
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Tocar na Mater Misericordiae, imagem que ela todos os dias toca-
va e diante da qual fazia suas preces, faz-me sentir próxima a ela.

Falar de Madre Thaís é fácil se erguermos os olhos para a colina 
do Alto das Quintas, no seu orgulhoso endereço de Rua Madre Thaís, e 
admirarmos a sua coragem na construção. Olharmos e sentirmos a energia 
que nos contamina, porque, imponente, a edificação é o seu sonho reali-
zado, a resposta d’Aquele em quem ela acreditou e que abriu caminhos, 
alargando-os para que ela pudesse passar.

Embora aparentando fragilidade, Madre Thaís era uma Mulher 
forte, que enfrentou todas as dificuldades sem perder a esperança e a fé em 
Deus, ultrapassando os percalços e infundindo, em suas irmãs religiosas, o 
mesmo desejo de lutas e vitórias.

Era uma líder nata. E uma serva à disposição do chamado divino.
Certa vez, conversando com a então Provincial das Ursulinas no 

Brasil, Ir. Georgina Costa, atual Diretora Pedagógica do colégio, pude en-
tender a dimensão da chegada desta Mulher: “Ao fundar o Instituto Nossa 
Senhora da Piedade, ela mudou a perspectiva da mulher, pois deu a opor-
tunidade de um estudo mais aperfeiçoado, promovendo-a e humanizando 
a região, ao trazer uma educação impregnada nos valores culturais”.

Quem é ela, quem é essa Mulher?
Madre Thaís foi pioneira na educação. Viu, em Ilhéus, o chama-

do para um novo tempo, sabendo que enfrentaria dificuldades, conheceria 
percalços, porém sempre afirmativa em sua fé: Sei em Quem acreditei.

Essa Mulher tinha uma visão muito além de sua época. Vendo a 
possibilidade de transformação, de trazer o conhecimento pela educação, 
tendo a caridade cristã como base, Madre Thaís implantou o educar como 
formação do indivíduo, não só intelectualmente, mas como construtor da 
sociedade. E criou meios para expandir isso. E formou muitas jovens.

Falar de Madre Thaís... 
Como dizer da grandeza dela? O que tinha de tão especial, que ou-

vimos das várias gerações que, pelos corredores do colégio, anos após anos, 
passaram, aprenderam e viveram saindo com o conhecimento burilado?

Ela tinha amor! Aquele amor grandioso que possui tentáculos 
sagrados apenas adquiridos por quem é especial. Tinha a formação das 
damas europeias, que sabiam a importância dos gestos, da fala compas-
sada, dos valores morais formadores de um caráter, da sabedoria do saber 
escutar e do saber pedir.

Cultivava o sentimento humanitário herdado dos avós. Em 1902, 
iniciava a perseguição contra as ordens religiosas e, em 3 de abril, a Comu-
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nidade Ursulina de Quimperlé foi obrigada a se retirar para a Inglaterra. 
Madre Thaís permaneceu na França contestando a ideia de transformar o 
país num Estado laico e continuando a ensinar a Doutrina Cristã.

Falar dessa Mulher...
Madre Maria Thaís do Sagrado Coração de Jesus, a pequena Hen-

riette, nascida numa família cristã e solidária, passou para as suas filhas 
(assim chamava as alunas, “mes filles”) o que recebeu e guardou na alma 
como seu maior tesouro: a fé inabalável n’Aquele em quem acreditava.

E fortaleceu isso deixando sua obra e o exemplo para muitas alu-
nas que naquela Casa se formaram educadoras, semeando, em mais de vin-
te municípios, a necessidade de passar o conhecimento recebido fundando 
escolas. E Albertina Pacheco (Berta), Alina de Carvalho, Cleófa Sá Bar-
retto, Dolores Vieira Passos, Horizontina Conceição, Lourdinha Medauar, 
em Ilhéus, são exemplos disso. Em muitos municípios baianos as “filhas de 
Madre Thaís” plantaram a semente que receberam das ursulinas.

Hoje, ano em que se comemora o Centenário do Colégio, olho 
as paredes, antes pintadas por Irmã Donata, e acompanho a evolução do 
tempo em cada canto que conheci tão bem e onde passei a minha infância 
e adolescência usufruindo da honra de ser uma aluna ursulina. Honra de 
ter recebido tantos ensinamentos, de aprender a beleza da convivência, de 
meus filhos terem passado a mesma experiência que eu tive.

Imagem de Nossa Senhora da Piedade 
doada por D. Ana Vieira, a Madre 
Thaís, em 1915.



CAPÍTULO 2 – MADRE MARIA THAÍS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PAILLART  |  53

Sinto muito orgulho em ainda pisar naqueles pátios, vivenciando, 
com as minhas lembranças tantas, vidas que tiveram os mesmos encantos, 
que firmaram as mesmas amizades até hoje e que ainda se emocionam em 
nossos encontros, cantando o nosso hino Serviam!

É preciso agradecer a essa Mulher o que nos legou. Agradecer a 
todas as religiosas que por nós passaram e nos ensinaram.

Avante, Piedade. O legado de Madre Thaís e Madre Terezinha 
será o condutor de novos contares que novas gerações escreverão em sua 
história.

Nós sabemos em Quem acreditamos!
Diz a cronista ursulina da época: “Qual não foi a surpresa, diga-

mos melhor, a emoção de Madre Thaís, entrando no quarto que lhe fora 
reservado, encontrar uma belíssima imagem de Nossa Senhora da Piedade 
que, por cúmulo de felicidade, D. Ana Vieira fez questão de lhe oferecer. 
Mais nenhuma dúvida possível... a nova casa Ursulina será o Colégio N. 
S. da Piedade. Nome caro ao seu coração, porque lhe recorda aquele que 
lhe abriu as portas, à sua entrada na vida religiosa, o Mosteiro de N. S. da 
Piedade”.

Nossa Senhora, a Mater Misericordiae.

Segundo Madre Maria Clara Melo, “todos os dias Nossa Madre 
segurava esta imagem, da Mater Misericordiae e fazia suas preces e seus 
pedidos para esta Casa”.
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A cadeira e a escrivaninha de Madre Thaís.

2.2 HOMENAGENS A MADRE THAÍS

2.2.1 Mário Pessoa e a homenagem da Rua Madre Thaís

Em 1929, Madre Thaís recebeu a carta do intendente Mario Pes-
soa, responsável por transformar os “caminhos de cabra” e as ladeiras mais 
ou menos íngremes da colina em ruas perfeitamente traçadas” (segundo 
registro de Madre Madalena de Jesus, a cronista ursulina).

Foto de Mario Pessoa. 
Acervo da Pesquisadora Eliane Sabóia.
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A seguir, tradução do texto da carta, em francês, que a Madre 
Thaís recebeu do Gabinete do Intendente Municipal de Ilhéus:

Recebi do Sr. Prefeito o honroso encargo de comunicar-vos que a Prefei-
tura acaba de denominar a rua em que construístes o Colégio e a Capela 
N.S da Piedade, de “Rua Madre Thaís”.
Se fôsseis estrangeira em nossa terra, para vos lisonjear, dir-vos-ia que, 
pela primeira vez, prestamos a pessoa de outro país uma tal homena-
gem. Mas, quando se está a serviço da humanidade, a pátria é o mundo 
e, em toda a parte, se está em casa. 

Le 6 mars 1929.

Réverende Mère Marie Thaís.

Mr. Le Préfect m’a donné l’honorable commision de vous annoncer 
que la Municipalitté viente de dénommer “Rua Madre Thaís” celle oú 
vous avez fait bâtir le Pensonnat et la Chapelle “ N.S. da Piedade”.

Si vous étiez étrangère chez nous, je vous dirais, pour vous 
fl atter, que c’etait la premi`ere fois que nous rendions un pareil 
hommage à des gens d’autres pavs. Mais quando on est au servisse 
dl’Humanité, la patrie este le monde et partout on est chez soi.

Vous êtes bien brésilienne, parce que vous fouillez de votre 
délicate main la terre généreuse d’Ilhéy=us, pour y planter un grand 
arbre qui donne des fruits et dl’ombre pour nos enfants.

Le bâtiment qui chevauche notre belle colline de la Victoire 
està la foi um monumento de piété chrétienne et beau artistique, qui 
marque une civilisation.

Que les venants qui font la courbe riante de notre mouillage, 
en cherchant à soulager les yeux de la morne monotonie de la mer, 
disent si j’exagère.

La ville d’Ilhéus vous est bien reconnaissante de votre 
louablemoeuvre, et je souhaite que ce témoignage de gratitude dont je 
vous fais part em ce mment ne rest pas sans suíte, bien que nous ne 
sachions pas trouver de quoi combler nettement votre mérite.

Enm’acquittant cordialement du ministère dont Mr.le Preefect a 
bien voulu me charger, je vous prie, ma Révérende Mére, d’agréer mes 
salutations les plus dévouées.

Leones Fonseca

Texto da correspondência na língua original. 
Fonte: acervo da Pesquisadora Eliane Sabóia.
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Bem brasileira sois vós que trabalhais com vossa delicada mão a gene-
rosa terra de Ilhéus, a fim de nela plantar uma grande árvore que dará 
frutos e sombra a nossos filhos.
O edifício que encima nossa bela colina da Vitória é, ao mesmo tempo, um 
monumento de piedade cristã e de beleza artística que marca uma civili-
zação. Que digam se exagero aqueles que, contornando o nosso ancora-
douro, procuram descansar os olhos da melancolia, da monotonia do mar.
A cidade de Ilhéus vos agradece a louvável obra e faço votos de que este 
testemunho de gratidão que, neste momento, vos participo não perma-
neça isolado, embora saibamos como vos recompensar o mérito.
Desempenhando-me cordialmente da incumbência que me conferiu 
o Sr. Prefeito, rogo, Reverenda Madre, aceiteis minhas mais dedicadas 
saudações.
Leones Fonsêca.

2.2.2 As Bodas de Diamante na profissão religiosa

Segundo pesquisa de Alfredo Amorim, o Diário da Tarde, em seu 
número 5.932, na quarta página, em 5 de maio de 1948, noticiou:

 Em 31 de maio próximo a veneranda Madre Thaís, ilustre fundadora da Es-
cola Normal e Ginásio de N. S. da Piedade, nesta cidade onde reside (quase 
ininterruptamente) desde 1916, completará 60 anos de profissão religiosa.
 Por ocasião da passagem desta data, as religiosas, alunas e ex-alunas 
preparam para a respeitável jubilar uma manifestação de estima e apre-
ço que faz jus àquela religiosa de virtude exemplar, de coração magnâni-
mo, de fé inabalável, de dedicação a toda prova. Exerceu durante muitos 
anos altos cargos na Ordem, não tendo outra ambição a não ser servir a 
todos, ricos e pobres. Tal missão ela vem exercendo, na vida cotidiana, 
edificando as suas irmãs, catequizando e socorrendo os pobres, enquan-
to transborda sua alma cheia de Deus e de amor ao próximo.
 Em testemunho de amizade e gratidão, a diretoria da Escola Normal 
deseja ofertar a Madre Thaís, por ocasião das suas bodas de diamante, 
lindos vitrais destinados a embelezar a Capela de N. S. da Piedade, re-
presentando as dores da SS. Virgem Mãe de Deus. Para aquisição dessa 
valiosa oferta serão aceitas contribuições de todos aqueles que deseja-
rem ser representados na tão merecida homenagem.

“Quantas provas de afeição e estima recebeu a Veneranda Jubilar, 
por ocasião desta magna data! Como vibrou de reconhecimento seu mag-
nânimo coração pela gratidão e amizade de suas ex-alunas, alunas, pro-
fessores e amigos! Com que carinho filial o Dr. Expedito Cruz exaltou a 
homenageada e a sua Obra” (Madre Madalena de Jesus). 
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Relógio de Madre Thaís, presente de ex-alunas de Itabuna nas Bodas de Diamante de 
vida religiosa de Madre Thaís. 

Registro fotográfi co dos 60 anos de profi ssão religiosa de Madre Thaís.
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Detalhe do relógio. 
Foto: Acervo do Instituto Nossa Senhora da Piedade.

2.2.3 Condecoração do Governo da França

Madre Madalena de Jesus escreveu: “Os serviços prestados por 
Madre Thaís a bem da educação e da instrução da juventude foram reco-
nhecidos pelo Governo da França, que nomeou a abnegada octogenária 
‘Officier d’Academie’. A condecoração e o Diploma que a acompanhava 
foram-lhe entregues, a 31 de maio de 1954, pelo Exmo. Revmo. Sr. Bispo 
Diocesano, D. João Resende Costa”.

Registros fotográfi cos da condecoração de Madre Thaís.
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Na foto em destaque, Madre Thaís Paillart, Dr. Isaias Fraga de 
Almeida e Madre Tereza do Menino Jesus Decroocq.

2.3 O ADEUS A MADRE THAÍS 

A 5 de junho de 1955, em Ilhéus, Madre Madalena de Jesus 
escreveu: 

E, às 15h25 do dia 5, acompanhada pelas orações de todas as religiosas 
ajoelhadas em torno do seu leito e com as bênçãos e as exortações do sr. 
Bispo, deixa a vida terrena a bela alma da veneranda e saudosa Madre 
Maria Thaís, exatamente, 40 anos de sua chegada ao Brasil. Parte em paz 
e muito serena, quase sem ninguém o perceber, aquela cuja vida foi uma 
luta constante pela causa de Deus e salvação das almas. 
O sino da capela anuncia à cidade o triste acontecimento que repercute 
profundamente em todos os corações. Em sinal de pesar, suspendem-se, 
por iniciativa da Associação das Ex-alunas, todas as atividades recreati-
vas, como o fechamento dos cinemas e uma verdadeira romaria sobe a 
colina da Piedade para uma última homenagem à querida extinta. As ex
-alunas e as pessoas amigas permanecem de guarda até 23 horas, quan-
do é fechado o portão, ficando apenas as religiosas na amorosa vigília. 
[...] e o caixão é carregado pelas religiosas até a portaria do Colégio, 
onde as ex-alunas fazem questão de tomá-lo, revezando nesse piedoso 
serviço com diversos senhores, até o cemitério. [...] O comércio fechara 
as suas portas em sinal de luto.
A Comunidade havia recomendado um caixão simples e modesto, 
como convém para religiosas. Mas a Câmara de Vereadores com a 
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aprovação do Prefeito, Dr. Pedro Catalão, comunicou à Madre Priora 
que o esquife seria oferecido pela Prefeitura, como preito de gratidão 
da cidade. E assim aquela Ursulina, que procurou viver sempre na 
mais estrita pobreza, teve como último leito, para o seu descanso na 
terra, o melhor esquife – expressão da saudade e da afeição do coração 
ilheense.

O colégio fechou seus portões durante 3 dias, de 5 a 8 de junho, 
não havendo aulas em sinal de luto.

Ex-alunas levam o seu último adeus à querida Madre Thaís.

O Dr. João Baptista Soares Lopes, médico de Madre Thaís, esteve 
junto dela toda a sua vida e foi substituído por Dr. José Pires da Veiga. Nas 
memórias de Madre Madalena, era “o dedicado médico, sucessor do bon-
doso e nunca esquecido Dr. Soares Lopes”. 

Foto: Acervo da Pesquisadora 
Eliane Sabóia.
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As últimas palavras de Madre Thaís foram em forma de agradeci-
mento e demonstração de amor pela Piedade:

Sagrado Coração de Jesus, nossa Casa está terminada! Eu Vos agradeço. 
Vós bem sabeis que ela começou do nada e se não fosses Vós, no nada 
ela teria ficado, mas é Vossa obra e hoje nossa Casa. Agora, ó Coração de 
Jesus, ela será a Casa do Vosso Reino. Eu Vos agradeço de ter deixado al-
guém que possa governá-la e deixo minhas filhas que vão trabalhar pelo 
Vosso Reino. Ajudai-as para que elas sigam unidas na caridade, humil-
dade e obediência. Eu Vos agradeço de ter-me feito compreender que 
meu tempo está terminado. Peço-Vos, humildemente, perdão de todos 
os meus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Colégio Nossa Senhora da Piedade, Ilhéus, BA, 5 de junho de 1955.

Essas palavras foram recolhidas por Irmã Ancila Nobre, que foi 
sua enfermeira e permaneceu no colégio por muitos anos, vindo a falecer 
em 23 de maio de 2012, em Salvador.

A expressão da  Madre Paillart  para Ilhéus e toda a Região está 
apresentada nos textos, a seguir, transcritos. Vê-se a presença do político 
João Mangabeira, do jornalista Otávio Moura, da poetisa Valdelice Pinhei-
ro, todos eles do acervo da  pesquisadora Eliane Sabóia.

2.3.1 Mère Thaís, por João Mangabeira

João Mangabeira foi o primeiro presidente do Partido Socialista Bra-
sileiro (PSB), que teve destaque na política brasileira, tendo ocupado os car-
gos de Ministro da Justiça, Ministro de Minas e Energia, Deputado Estadual 
e Federal. Hoje existe a Fundação João Mangabeira, em Brasília. Era amigo 
de Madre Thaís Paillart e foi um dos maiores benfeitores do Instituto Nossa 
Senhora da Piedade. Escreveu-lhe, no Diário da Tarde, Ilhéus, em 1955:

Dentre os benfeitores de Ilhéus, nenhum se pode comparar a ‘Mère 
Thaís’. Nenhuma obra humana, nesse Município, à dela se pode equi-
parar. Essa construção grandiosa que se levanta ao alto da Colina, sem 
ela não ergueria para os céus sua majestade sagrada. Sem ela não teria 
Ilhéus essas gerações sucessivas de professoras e alunas, formadas pelo 
seu carinho, educadas pelo seu caráter, instruídas pelas luzes do seu es-
pírito e pelas virtudes do seu coração. E tudo isso, Mère Thaís construiu 
e realizou, quase sozinha, rodeada a princípio apenas pelas poucas ir-
mãs, e através de obstáculos de toda sorte, que ela teve de vencer numa 
luta constante, tenaz e silenciosa.
É que naquela freira se aninhava uma energia, se incubava uma vonta-
de, se acendia uma inteligência, raramente encontradas nos mais altos 
padrões varonís. É que naquela freira baixa, gorda, de passos um tanto 
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vacilantes, e que nos falava quase sempre sorrindo, havia uma fôrça in-
tensa e insuspeitável, que a fé centuplicava e que transparecia apenas 
na precisão com que a palavra lhe saía dos lábios e nos raios que fa-
gulhavam, chispando nos seus olhos. E tais predicados, que tornavam 
atraente uma pessôa cujo físico, à primeira vista, não era simpático, tais 
predicados, unidos a uma inteligência culta e poderosa, davam, em con-
junto, o atributo do comando, que parecia inerente a seu ser, comando a 
que todos obedeciam e que acabava por tudo dominar.
Eu a ví em plena luta, desde que em Ilhéus chegou para iniciar e levar 
a cabo sua obra formidável. Por mais estranho que isso hoje pareça, ela 
não teve, a princípio, dos ilheenses, o acolhimento e o auxílio que suas 
grandes virtudes mereciam e a grandeza que sua obra reclamava. Ao 
contrário, inexplicavelmente, a população em geral mantinha-se fria, 
retraída, quase hostil.
Graças a Deus nunca lhe faltei, em toda medida das minhas forças, com 
a minha ajuda, a minha estima e a minha admiração. Desde o primeiro 
instante e até o fim, como prefeito, deputado, como senador, como cida-
dão e como homem, tomei posição decidida ao lado dessa freira santa. 
Ela também não me faltou nunca, em todas as circunstâncias, com a sua 
amizade e o seu confôrto. Entre os papéis mais caros ao meu coração, 
guardo a carta de protesto e solidariedade que me escreveu, quando preso 
e processado, como cúmplice de uma rebelião comunista, num processo 
monstruoso e condenado por uma sentença infame. Invulnerável na pu-
reza de suas virtudes e invencível na fôrça divina de sua fé, a grande freira, 
quando muitos se acovardavam, lançava o seu protesto contra a injustiça, 
numa carta escrita num francês impecável e que é um primor na forma e 
no fundo. E isso ela o fazia, em meio a uma luta de todos os dias, no pros-
seguimento da sua grande obra, cujo têrmo ainda não findara.
É que se, em Ilhéus, o ambiente mudara e a frieza primitiva se transfor-
mara numa crescente de simpatia, não chegara contudo àquela estima e 
gratidão gerais, que nos últimos dias de sua vida a consagravam como, 
daquele Município, sua inigualada benfeitora.
Também não sei de ninguém que tivesse amado mais ternamente a 
Ilhéus. Parece-me que nem Tréguier, sua amada cidade natal da Breta-
nha, ocupava tão largo espaço no seu coração. 
Na última vez que a ví aqui no Rio, no Convento das Ursulinas, Mère 
Thaís estava quase imobilizada na sua cadeira de rodas. Mas, nos lábios 
o mesmo sorriso, nas palavras a mesma energia, nos olhos a mesma luz. 
Sorriso, energia e luz dos dias longínquos de sua mocidade. Já estava no 
Rio há vários meses e então me dizia ao despedir-se: – “Quero voltar 
para minha casa.” – Era Ilhéus a sua cidade; o Convento de Ilhéus, a 
sua casa. Alí quiz morrer e aí morreu. Fez-lhe Deus a vontade; Deus, 
a quem ela sempre serviu, com todas as forças de sua alma. E em meio 
às irmãs e às suas alunas, às quais chamava de “minhas filhas”, expirou, 
cercada do carinho de uma população inteira, triste e consternada. Foi 
assim, que desapareceu aquela flor de pureza e de bondade. Foi assim 
que se apagou aquele foco luminoso. Foi assim que se extinguiu aquela 
freira santa, cuja vida consistiu em “amar a Deus sobre todas as coisas 
e ao próximo como ela mesma”. Repousa hoje no seio de Deus. E é com 
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sincera comoção que atendo ao pedido que me fazem e lanço, nestas 
linhas descoradas, a pálida homenagem de minha admiração por uma 
das criaturas mais perfeitas que jamais passaram pela terra. 

João Mangabeira, Diário da Tarde de Ilhéus.1955.

2.3.2 A Presença de “MA MÈRE”, por Otávio Moura

Otávio Moura foi Jornalista, renomado em 
Ilhéus, na década  de 1950. E, Editor do Diário da Tarde 
de Ilhéus.

Não choreis por ela.
Eis que seríamos as mais miseráveis das criaturas se fôssemos apenas 
carne, sangue, nervos, músculos e ossos.
Reunimos aqui, mais do que homens e mulheres, inteligências e sensi-
bilidades, não para chorar sobre um túmulo, mas para exaltar uma bela, 
fecunda e generosa existência que durante mais de meio século se teceu 
de virtude e de sabedoria.
Há pessoas que estão mortas e, todavia, respiram, falam, andam e até 
mandam e desmandam. Outras, mesmo depois da morte física, atuam 
e influenciam tão vigorosamente como se estivessem na plenitude da 
vitalidade. Foi assim que, numa manhã de dezembro, há menos de dois 
anos atrás, mesmo no momento em que caía uma chuva fina e imper-
tinente, eu descobri que ela estava viva e atuante como um raio de sol. 
Inaugurava-se o busto de uma freira no pátio externo do Instituto Nossa 
Senhora da Piedade. Pessoas das mais representativas, como dizem os 
repórteres, se encontravam reunidas em torno do monumento. Então, 
meus olhos encontraram, no mármore do pedestal, a seguinte inscrição:
“À Madre Thaís do Sagrado Coração, virtuosa e sábia religiosa ursulina 
e Mestra das Mães e Mães das Mestras - a cidade agradecida”.
Hoje que eu sei tanta coisa a respeito de Madre Thaís posso dizer que não 
devemos chorar por ela, e sim, como na Escritura Sagrada, por nós e por 
nossos filhos, se, para infelicidade nossa e deles também não conseguir-
mos ser mais do que carne, sangue, nervos, músculos e ossos, pois quan-
do desaparecermos não faremos nenhuma falta. Já estávamos mortos.
Quem é esta mulher que não morre? Por que a cidade se declara agradeci-
da? Por que virtuosa e sábia? Por que Mestra das Mães e Mãe das Mestras?
A palavra do homem não ressuscita ninguém. Mas, no seu caso, ela tem 
força porque eu sou o instrumento de uma consagração.
Humilde instrumento, decerto, mas nem por isso menos vibrante; ao 
contrário, vibra com mais intensidade por causa do contraste.
É um homem de pouca fé e de pouca visão que vem nos dizer nesta 
hora: Madre Maria Thaís do Sagrado Coração, virtuosa e sábia reli-
giosa Ursulina, está viva e presente. E se tornou, quando o seu ex-
traordinário coração parou de bater, contemporânea da Posteridade.
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A Força e a Graça

Foi a França, chamada por um escritor de a França de dor e de glória, 
que nos mandou essa benção, essa esplêndida mulher que me parece ter 
vindo de um versículo das bem-aventuranças para se tornar, em Ilhéus, 
mãe, mestra, guia e conselheira da juventude feminina estudiosa.
Nasceu Henriette Pailllart, depois Madre Thaís, em 1868, em Cleden, 
Finisterre, de uma família profundamente cristã — diz a sua biografia 
— cujos antepassados provaram a sua fé num momento cruciante da 
Revolução Francesa.
Seu pai, quando ela tinha cinco anos de idade, sucumbiu em consequên-
cia de uma crise violenta de pneumonia por ter se lançado à água gelada 
para salvar uma pobre mãe de família prestes a morrer afogada.
Foi assim sob o duplo signo da fé e da caridade — sua gloriosa herança 
— que Madre Maria Thaís chegou ao Brasil. A história da sua vinda para 
Ilhéus começou em 1915, quando atendendo a uma vocação irresistível e 
de apelo do primeiro bispo desta diocese, Dom Manoel Antônio de Paiva, 
entre dois convites, um de Bebedouro, São Paulo, onde tudo estava prepa-
rado para receber as Ursulinas, e outro de Ilhéus, onde nada havia, preferiu 
a cidade que hoje a consagra como Mestra das Mães e Mãe das Mestras, 
perpetuando no bronze a sua piedade, a sua compreensão, a sua doçura ou, 
como está gravado no mármore, a sua virtude e a sua sabedoria.
O homem se exalta pela força, a mulher pela graça. A força do homem 
não está somente nos músculos, mas na inteligência, na sensibilidade, 
no conhecimento. A graça da mulher não está somente no sorriso ou 
no olhar, mas vem da sua ternura e da capacidade de amar com todo o 
amor do seu coração. 
Da jovem mais linda de hoje não se falará mais daqui a 50 anos se ela 
só possuir atrativos físicos. Mas de uma mulher tão bela como Madre 
Thaís, bela na acepção com que a formosura ultrapassa os cânones da 
estética e da eugenia, sempre ficarão os exemplos, as lições, a sua graça 
de amar, a sua força de sofrer e perdoar, somente excedida por outra 
Maria, a grande Maria, a excelsa Maria. Ave Maria/Ave Maria. 

A Divisa e a Mensagem

Em outra oportunidade recordei que há muitos anos assisti um filme 
calcado na lenda de Fausto, Margarida e Mefistófeles, imortalizada por 
Goethe e outros poetas geniais. 
Quando Fausto morreu, sua alma era objeto de uma disputa entre o 
arcanjo e o diabo. Este acusava o amado de Margarida com satânica 
ferocidade. Foi quando o arcanjo disse do Maligno que havia uma pa-
lavra suficiente para redimir aquela alma, capaz de livrá-la da extrema 
condenação.
– Qual? – perguntou o demônio, escarninho e incrédulo. Então a cena 
se tornou um conflito de luzes e sombras, emergindo depois, em letras 
candentes, crescendo do fundo para o primeiro plano, até ocupar toda a 
extensão da tela, a palavra fulgurante e redentora: AMOR.
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Posso eu dizer agora, como o poeta, que entre as mil imperfeições dos 
meus pecados salve-se a humilde perfeição do seu amor-amor no mais 
puro e nobre sentido da palavra.
Amor com que eu tenho amado a virtude e a sabedoria.
Amor que é o culto do bem, embora eu tenha involuntariamente prati-
cado o mal.
Amor que me leva a reverenciar a justiça, embora tenha sido tantas ve-
zes injusto.
Amor que me faz chorar por mim mesmo, pelos meus erros e imperfei-
ções, mas reencontra na contemplação de uma grande vida como a de 
Madre Maria Thaís uma fonte perene de alegria que vem de sua ternura, 
de sua mansidão, de sua imensa bondade. 
“E por isso estou sofrendo estas coisas — dizia o apóstolo Paulo na 
segunda epístola a seu querido discípulo Timóteo — todavia, não se 
abate o ânimo porque eu sei em quem confiei e tenho a certeza de 
que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final.”
Esta foi a maravilhosa certeza de Madre Thaís: “Eu sei em quem confiei”. 
Ela fez das palavras do apóstolo a sua divisa e nos manda agora a sua 
mensagem de amor, de paz, de ventura.
Não há no mundo em que ou em quem confiar assim. Nem o dinheiro, 
nem o poder, nem a glória, nem a fama, nada confere esta certeza que fez de 
Madre Thaís uma mulher forte, uma mulher sábia, uma mulher valorosa.
Esta é a mensagem de Madre Thaís do Sagrado Coração:
“Eu sei em quem confiei e tenho certeza de que é poderoso para guardar 
o meu tesouro até o dia final.”
Para todos que a compreenderam e a amaram aqui fica a sua maravi-
lhosa mensagem.

Ilhéus, 05 de junho de 1958.
Otávio Moura, jornalista e editor do Diário da Tarde.

2.3.3 Madre Thaís, por Valdelice Pinheiro

Valdelice Pinheiro fez o curso primário e ginasial no Colégio Nos-
sa Senhora da Piedade. Integrou a 1ª. turma de professorandas do Instituto 
Municipal de Educação, em Ilhéus, em 1956. Licenciada em Filosofia pela 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professora de Estética e On-
tologia na Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia. Patronesse 
da Academia de Letras de Itabuna da Cadeira 14. Faleceu em 29 de agosto 
de 1993.  Publicou um texto, de título “Madre Thaís”3, reproduzido a seguir: 

3 Cf. PINHEIRO, Valdelice. Madre Thaís. In: Secretaria da Cultura e Turismo do Estado 
da Bahia. Ilhéus de poetas e prosadores. Seleção, prefácio e notas de Cyro de Mattos. 
Salvador: Empresa Gráfica da Bahia, 1998, p. 107.
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“Eu me lembro dela, ah, como me lembro! Velhinha, pequenina e gorda, 
doce como um anjo, com sua bengala, seu sorriso, sua santa condescen-
dência, ela era assim como um presente muito raro que a gente não merece. 
Foi com ela que aprendi, só através do azul sem fim de seus olhos bons, 
que a ternura não precisa de palavras – nasce do amor e é como uma luz. 
Mesmo quando ralhava com a gente, ou nos olhava com severidade, por 
força de algum “malfeito” nosso, era por método, por imposição da ener-
gia educadora que lhe competia exercer – fingimento necessário e santo. 
Sempre a senti como uma criança com quem a gente queria brincar, ou 
como uma avozinha muito mansa que só queria mesmo era contar estó-
rias e rezar com a gente. Talvez por isso também tenha aprendido com 
ela, que Deus não é um velho barbudo e brabo, mas um menino de luz. 
Como os olhos dela. 
Não sei se as homenagens que lhe queríamos prestar eram um poema, 
uma crônica, um busto na praça ou seu nome em uma rua, se seriam 
o bastante para fixá-la, com sua translúcida presença, na história de 
Ilhéus. Talvez fosse preciso muito mais. Ou simplesmente, de mãos pos-
tas, bastasse dizer: ‘A sua bênção, Madre Thaís’”. 

2.4 O BUSTO DE MADRE THAÍS

É um monumento de mármore negro, encimado por um busto em bronze 
de Madre Thaís do Sagrado Coração, mandado erguer após a sua morte no 
ano de 1955 por ex-alunas do convento, como um gesto de gratidão pelos 
seus serviços prestados à cultura regional (Madre Madalena de Jesus).

Na foto a seguir, dentre as ex-alunas, homenageando a querida 
Madre Thaís, dentre tantas “filhas” da fundadora, estiveram presentes: Ca-
tita Lavigne de Lemos, Temira Sabóia Almeida, Serafina Barral Dórea, Diva 

Registro do Ato de Inauguração do Busto de Madre Thaís. 
Foto: Acervo: INSP. 
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Busto em homenagem a Madre Thaís, em 30 
de outubro de 1955. 
Foto: Acervo: INSP.

Rocha Lima, Clotilde Amaral e Janira Amorim de Carvalho. E as religiosas 
Madre Madalena de Jesus, Madre Tereza do Menino Jesus Decroocq, Madre 
Santo Inácio Loyola, Madre Ana de Jesus e Madre Marie de Sacre Coeur.

2.5 A IMPORTÂNCIA DE MADRE THAÍS E DA PIEDADE 

Relatos de ex-alunas comprovam a significante marca de Madre 
Thaís e da Piedade:

“Sempre me emociono e chego até a chorar quando me recordo 
dos anos que vivi na Piedade. Sinto tantas saudades”. – Maria Amélia Pa-
checo Soub

“Madre Thaís era o símbolo da mulher forte e, ao mesmo tempo, 
da bondade. Sempre altiva e determinada, ela conseguiu, através do amor, 
deixar implantado em nossa terra o Colégio Nossa Senhora da Piedade.” – 
Clotilde Barreto do Amaral

“Era uma mulher boníssima, fabulosa, enérgica. Possuía atitudes 
firmes. Era muito franca e agradabilíssima, enfim… uma verdadeira santa.” 
– Rosa Albagli
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“Uma pessoa de uma beleza interior muito grande, cheia de bon-
dade e com uma imensa vontade de ajudar.” – Teresa Kruschewsky Bastos

“Ela sempre viveu na paz santa do claustro, a emitir lições do mais 
sublime amor; sob o negro das vestes, uma alma de alabastro, retratada no 
olhar profundo e acolhedor.” – Expedito Cruz

“Depois de meus pais foi a coisa que mais influenciou a minha 
vida. Até hoje me emociono quando lembro ou quando falo da Piedade. 
Não deixo de ir lá.” – Maria Albertina (Berta) Pacheco

“Só tenho boas lembranças, visto que fui tratada com muito cari-
nho e recebi das religiosas com quem convivi os melhores ensinamentos, 
tanto didático como religioso.” – Cylea Costa Cardoso

“Como aluna e professora recebi das Ursulinas os mais salutares 
ensinamentos que nortearam minha vida, seguindo seus exemplos de tra-
balho e dedicação.” – Horizontina Conceição

“Eu já conheci Madre Thaís octogenária. E foi neste momento 
que convivemos, pois eu segurava seu braço, carregava seu xale, seus livros 
de oração e, às vezes, a bengala. Nessas nossas andanças falávamos pouco, 
pois seu português era bem misturado com francês (como me arrependo 
de não ter aproveitado as oportunidades que tive de falar francês!), mas o 
andarmos juntas fazia-nos amigas. Quantos conselhos nos deu! Acho que 
os ouvi.” – Hildete Penalva da Silva

“A Piedade foi a sementeira da Educacão do Sul da Bahia. Toda a re-
gião foi beneficiada pelo trabalho das Ursulinas.” – Catita Lavigne de Lemos

“O Colégio Nossa Senhora da Piedade teve grande importância na 
região e até para Salvador. Não foi só de Ilhéus. As Ursulinas fizeram um 
trabalho de grande responsabilidade. A Piedade era a única porta de acesso 
à educação que as moças do interior tinham.” – Solange Pessoa Dórea

“Para mim a Piedade foi um farol, um baluarte, uma fortaleza 
para a vida inteira. Não só pela educação, mas também pela instrução dada 
por Mestras sublimes.” – Célia Gomes Armede



Por Ana Virgínia Santiago

MADRE MARIA TEREZA DO MENINO 
JESUS DECROOCQ

CAPÍTULO 3
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Madre Tereza do Menino Jesus Decroocq.

bro meu coração nas lembranças da infância e adolescência 
buriladas no Instituto Nossa Senhora da Piedade e reporto-
me a um passado sempre presente em mim.
Acalanto as lembranças acentuadas toda vez que subo as 
escadarias, antes abraçadas pelas palmeiras protegidas dos 

ventos que faziam suas coreografias e nos encantavam tanto. 
Do alto, vejo São Jorge dos Ilhéus, a cidade abençoada pela prote-

tora da Casa do “Alto das Quintas” e palco de tanto embevecimento.
Tudo é tão grandioso daqui da edificação, um sonho realizado de 

Madre Maria Thaís do Sagrado Coração de Jesus Paillart!
Encontro-me diante da portaria, que foi tão bem guardada por 

uma Maria, a querida Maria Garcia, enluarada pela profecia de Madre Tha-
ís, pedindo-lhe para “guardar” a Casa.

Passeio com a essência de minh’alma por esta escola e sinto-me 
protegida por um habitat de amor, onde tudo aqui transmite paz e ambien-
te iluminado para mim!

Pela Piedade tenho um sentimento de amor e gratidão. Por ela meus 
filhos viveram a vida mais bonita, brincaram tudo que a vida iniciada pode ter, 
sorriram os mais belos sorrisos tão naturais da adolescência e solidificaram os 
valores morais que levaram de casa e os eternizaram nessa Casa Ursulina.

A
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Pela Piedade, meus irmãos e sobrinhos tiveram a mesma dádiva.
Por ela meus pais dedicaram o amor maior de amizade e gratidão.
Com ela eu faço renascer todas as quimeras que alimentam a mi-

nha vida e continuo sentindo emoção. 
Como não senti-la, se fecho os olhos e revejo meus passos infantes 

andando pelos corredores, relembrando momentos, tendo a nítida sensa-
ção de escutar passos e ouvir vozes que foram tão significativas para a mi-
nha formação?

Paro diante de uma doce lembrança e sinto saudades de tantos, 
saudades de mim, de um tempo bonito em que a fantasia e a esperança por 
um futuro bonito brincavam com o meu coração de criança deslumbrada 
pela vida.

Saudades, tantas saudades!
O que me deixa encantada?
A lembrança de estar diante da clausura, objeto de curiosidade de 

tantas alunas, que nos ensinava o respeitar limites e entender o significado 
do parar, mexe comigo.

Ali não podíamos entrar! A clausura foi um dos nossos aprendi-
zados. A obediência e, por que não? a transgressão. Porém, a vontade de 
entrar era bloqueada pela disciplina do parar!

Daquela porta saíam as descendentes de Santa Ângela, aquelas 
mulheres jovens que deixaram seus países, suas famílias para dedicar suas 
vidas a muitas, vestidas de branco, véus que bailavam ao efeito do vento, 
roupas impecáveis que impunham respeito e eram vistas em todo o colégio, 
por toda a parte. Elas mostravam suas presenças, passavam seus conheci-
mentos e ensinavam os valores morais, por nós, nunca mais esquecidos.

Pelo olhar da criança que fui, vislumbro, no corredor principal, 
como um filme inesquecível, a figura pequenina, andar compassado, ima-
gem imponente (gestos e falas nobres pela descendência familiar) e tão 
poderosa de uma mulher que foi e é meu ícone, um Anjo que me dedi-
cava uma atenção especial e me deu – quando criança – a maior lição de 
solidariedade que pude receber e eternizei no coração, comprovando a sua 
amizade por meu pai.

Aquela mulher que eu não cansava de esperar no corredor para vê
-la sair da clausura, hábito alvo movimentando-se no impecável pregueado 
protegido pelo enorme terço, era Mère Marie Tèrese du l’Enfant Jesus De-
croocq! A querida Madre Jesus, a inesquecível Madre Terezinha, francesa 
culta, o alicerce de Madre Thaís na história da fundação da Piedade, que a 
chamava de “meu Cirineu”.
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Ela nasceu e foi batizada Inés Decroocq, em Wormhoudt, na região 
Nord-pas-de-Calais, França, em 1890, e tornou-se Madre Maria Teresa do 
Menino Jesus Decroocq em 28 de outubro de 1913, ao fazer profissão religio-
sa no convento belga, em Tournai, onde entrou, aos 20 anos, no ano de 1911.

Foi vítima, como outras religiosas, da Guerra de 1914, quando a 
Bélgica foi invadida e os invasores, querendo laicizar o país, fecharam os 
conventos e expulsaram os católicos. Por isso ela chegou ao Brasil, no Rio 
de Janeiro, no mesmo ano, para aqui viver e divulgar a fé inabalável que 
mantinha no coração.

Em 1915, com a chegada de Madre Thaís em terra brasileira, foi 
por ela convidada a ser sua secretária particular, formando, a partir daí, um 
elo nunca mais desfeito, unindo amizade, perseverança, coragem e amor 
pela causa maior do lema da ordem ursulina: servir!

Madre Terezinha galgou todos os cargos em sua vida religiosa no 
Brasil, contudo, a mais digna função de sua vida foi viver na Piedade que 
ajudou a construir ao lado da querida Madre Thaís, como sempre ressal-
tava. Aquela era a sua casa e nela conseguiu formar muitas jovens que ali 
buscaram a formação, não só profissional, como também de cidadãs.

As duas francesas ursulinas – Madre Thaís e Madre Terezinha – 
mudaram a história e os destinos de nossa terra grapiúna. Alunas que ali 
concluíram o Curso Normal, fundaram novas escolas, como o Afonso de 
Carvalho (d. Alina de Carvalho), Ruy Barbosa (Albertina (Berta) Pacheco 
e Cleofa Sá Barreto), Castro Alves (Dolores Vieira e Maria de Lourdes Me-
dauar), Regina Coeli (Horizontina Conceição), Divina Providencia (Lin-
daura Brandão, em Itabuna), dentre outras.

A vida de Madre Terezinha, no Instituto Nossa Senhora da Piedade, 
foi sedimentada no amor a Jesus, na coragem e determinação de enfrentar 
todas as adversidades surgidas, principalmente após o falecimento de Madre 
Thaís, transformando-se num foco luminoso, traçando caminhos, orientan-
do e dando mananciais para novas construções educativas às inúmeras alu-
nas daquela Casa que influenciou religiosa, moral e culturalmente.

Sempre contando com as queridas companheiras religiosas, todas 
sob o mesmo ideal de Madre Thaís em sua decisão de fundar a Piedade: 
“Viemos ao Brasil não para ganhar dinheiro, mas para ganhar almas”. Ma-
dre Terezinha também sabia em quem acreditava.

Recordar, reviver, amar...
Aqui passei tantos anos, percorri os imensos pátios, andei por es-

ses corredores, assimilei os ensinamentos, aprendi o significado do respeito 
à hierarquia (ah, as reverências diante das religiosas!), entendi o privilégio 



74  |  ANA VIRGÍNIA SANTIAGO

de ser aluna daquela escola e o valor de conhecer novas culturas, novos fa-
zeres e contares. E como aprendi a amar o querido Colégio.

Recordar, repetir, entender…
Por muitas vezes, abri (e abro) a porta do mundo anímico da igre-

ja, fiquei (e fico) diante da bela imagem da Mãe que sofreu a perda do Filho 
e senti (ainda sinto) minh’alma apascentada... 

Ali é o meu refúgio. Foi ali que aprendi a ouvir respostas silenciosas....
Percorro os olhos por aqueles bancos vazios, agora entenden-

do os intermináveis momentos em que observava a Madre Terezinha e 
outras religiosas, cada uma em seu espaço, olhos fechados, contritas em 
total contemplação.

Hoje, com mais profundidade, compreendo o significado da ora-
ção, da conversa silenciosa com a Energia em que acredito, em que todas 
elas acreditavam. Ali, diante da Senhora da Piedade, encontro as respostas 
que sempre busco, os ecos divinos que as ursulinas buscavam ouvir na inti-
midade daquele espaço sagrado e que tanto inquietava a minha curiosidade 
infantil. Com certeza as mesmas respostas que Madre Terezinha ouvia nas 
inúmeras vezes em que buscava alento para as dificuldades e os percalços 
pelos quais sua Comunidade passava. Sabendo de sua história como samari-
tana, agora sei que ela, ali, naquele espaço sacro, recebeu o conselho para for-
talecer a sua atitude de desafiar um político da cidade para, no próprio carro 
da Casa, dar abrigo a uma família e a seu motorista que sofriam represálias e 
corriam riscos pelo momento político, escondendo-os no Convento.

Ali, diante do contar bonito da Via Sacra (doada por sua família 
Decroocq), daquela belíssima construção, entendo que é lugar de paz e de 
compreensão até para o que não precisa ser falado.

Hoje, passado tanto tempo, compreendo porque, criança, selei 
meu amor incondicional à Madre Terezinha, com seu gesto humano e so-
lidário, no dia em que me levou até o altar e ouvi seu sotaque francês me 
dizer: “Neste silêncio se escuta o que a razão precisa fazer quando o cora-
ção está triste, magoado ou preocupado. Peça para Ela (apontando para a 
imagem de Nossa Senhora da Piedade), que Ela lhe responderá”.

Assim era nossa Mestra, a inesquecível Madre Terezinha, a Ciri-
neu de Madre Thaís e que nos legou exemplos de dignidade e amor.

Como eu, muitas ex-alunas que passaram pelo Instituto Nossa 
Senhora da Piedade, e com ela conviveram, possuem um contar de amor 
desta Mulher nobre que, de aparência frágil, olhos azuis, mãos finíssimas 
e voz pausada, possuía a fortaleza do leão que representa o brasão de Wor-
mhoudt, sua terra natal.
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3.1 DADOS BIOGRÁFICOS

Nasceu Inês Dereuddre Decroocq, em Wormhoudt, França, em 
6 julho de 1890. Filha de Marie Rose Emme Dereuddre e Charles Alfred 
Decroocq, numa família católica e de tradições nobres.

Aos vinte anos, em 26 de abril de 1911, entrou como noviça no 
convento em Tournai, Bélgica, permanecendo até 28 de outubro de 1913, 
quando resolveu seguir a vida religiosa. A cidadã francesa Agnés Colombo 
Aimée Decroocq, ao tornar-se uma ursulina, recebeu o nome de Tereze de 
l’Enfant Jesus Decroocq, a nossa amada Madre Terezinha do Menino Jesus 
Decroocq ou Madre Jesus.

Madre Tereza do Menino Jesus Decroocq.

Pouco tempo depois de sua profissão – três meses e quatorze dias, 
em 11 de janeiro de 1914, devido à invasão da Bélgica na guerra de 1914 
–, chegou ao Brasil, desembarcando no Rio de Janeiro com um grupo de 
religiosas ursulinas e seguindo para Ribeirão Preto, em São Paulo, seu pri-
meiro local de trabalho.
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Em junho de 1915, com a chegada da Provincial da Ordem no 
Brasil, Madre Thaís Paillart, e outras ursulinas vindas da França e encami-
nhadas a Ribeirão Preto, Madre Tereza Decroocq foi convidada para ser 
sua secretária particular.

Com o término de seu provincialato, em novembro de 1917, 
Madre Thaís decidiu morar no recém-fundado Colégio Nossa Senho-
ra da Piedade, em Ilhéus, na Bahia, trazendo consigo sua secretária, 
seu “braço direito”, como a chamava, e mais tarde, já em Ilhéus, seu 
“Cirineu”.

Na Piedade, exerceu os cargos de professora de História Univer-
sal, pirogravura e trabalhos de cobre, foi vice-priora e mestra da 1a. Divisão 
de Internas. Em 1927, assumiu o cargo de priora quando, por nove triênios 
consecutivos (27 anos) presenciou turmas de jovens professoras diploma-
das pela Casa amada.

Em 1938, festejou seu Jubileu de Prata, recebendo diversas home-
nagens. Criou-se, então, o Orfanato Santa Ângela e, mais tarde, em 1940, 
denominado Orfanato D. Eduardo, em homenagem e gratidão pelo queri-
do Bispo Herberhold, falecido em 24 de julho de 1939.

No período de 1950 a 1953 ascendeu ao provincialato, exercendo 
o cargo máximo da Ordem das Ursulinas na Província do Brasil.

Em 1963, seu Jubileu de Ouro foi festejado pelo Colégio, pela As-
sociação das Ex-alunas e pela cidade, recebendo, através da Resolução n. 
111 da Câmara de Vereadores de Ilhéus, em maio daquele ano, o título de 
cidadã ilheense. Na mesma data foi inaugurado o Parque Santa Terezinha, 
atualmente abrigando o espaço náutico do colégio.

Em 1973, suas Bodas de Diamante, 60 anos de vida religiosa, mais 
homenagens lhe foram prestadas. Mas, ao renovar seus votos de vida reli-
giosa, durante 75 anos de profissão, seus 98 anos de idade não permitiram 
as homenagens maiores. Em seu simples quarto, poucas ex-alunas, reli-
giosas e noviças louvaram a Deus pela preciosa vida da veneranda Madre, 
participando de uma missa pela data.

Dona de uma personalidade firme, porém doce, Madre Terezinha 
ou Madre Jesus, como era chamada por todas as alunas, foi, como disse a 
ex-aluna, Profa. Horizontina Conceição: “Uma figura bela e altiva, de porte 
heráldico, inteligência invulgar, olhar penetrante. De pouco falar e de mui-
to agir. Tudo via, tudo dirigia, com aquela maneira só dela”.

Durante todo tempo dedicado à Piedade, Madre Terezinha 
alicerçou a vida nos valores recebidos sob a proteção dos ensinamen-
tos ursulinos.



CAPÍTULO 3 – MADRE MARIA TEREZA DO MENINO JESUS DECROCQ  |  77

Foi empreendedora, continuando uma obra de grande dimensão 
deixada por Madre Thaís, sempre tendo o sentimento de solidariedade de-
dicado às pessoas que lhe eram caras, nunca esquecendo do que a sua Casa 
recebia e, com o seu ideal de humanidade, teve atitudes de coragem, como 
abrigar uma família e seu motorista para fugirem da ação policial que bus-
cava adeptos de oposição ao governo da época.

Morreu centenária. Faleceu em 20 de maio de 1992.
Até o final da vida deu exemplos de amizade e respeito huma-

nos. Na festa dos seus 100 anos, emocionou todos os presentes fazendo 
um agradecimento pela festa e homenagens recebidas, não esquecendo 
dos funcionários que a desceram de seu quarto para as festividades na 
Igreja.

Foi a “Cirineu” não só de Madre Thaís, mas também de toda a co-
munidade ursulina na cidade baiana que encontrava, na francesa de Wor-
mhoudt, o ombro amigo, a presença solidária, os exemplos de firmeza e 
caráter ilibado.

Madre Terezinha do Menino Jesus Decroocq deixou sua marca 
na Casa que tanto amou: suas orientações, o trabalho intenso e imenso em 
prol da Piedade e a forte participação de sua família que da França nunca 
ficou ausente, sempre prestando socorro financeiro a cada solicitação da 
querida Tereza.

A família Decroocq doou ao Instituto Nossa Senhora da Piedade 
as ricas e belas imagens, da Virgem, que pontifica no altar-mor; a de São 
José; a do Sagrado Coração de Jesus (dos altares laterais); a de Nossa Se-
nhora de Lourdes e a de Santa Joana D’Arc; como também as da Via Sacra 
que circundam a Igreja. Família de beneméritos, os Decroocq foram pre-
sentes também no Colégio das Mercês com generosas doações, sempre a 
pedido de Madre Terezinha.

Diva Pitta Lima, ex-aluna, em discurso (datado em 6 de julho de 
1990), falou:

A preciosa ajuda de sua digníssima família, que, sem respeitar distân-
cias, foi fonte perene de recursos, o socorro certo nos momentos de 
aperto – que não foram poucos – largamente generosa a cada solici-
tação, a Família Decroocq doou ainda à Piedade as magníficas, ricas 
e belas imagens da Virgem que pontificam no altar-mor, de São José, 
do Sagrado Coração de Jesus, dos altares laterais, de Nossa Senhora de 
Lourdes (na gruta) e de Santa Joana D’Arc, e da Via Sacra que circunda 
a capela.
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Detalhes da Via Sacra que circunda a Igreja. As duas fotos da direita foram tiradas 
durante a realização de recente restauração. 
Foto: Anarleide Menezes.

Imagens do Sagrado Coração de Jesus (altar lateral), Nossa Senhora da Piedade (altar-
mor) e São José (altar lateral). 
Foto: Chico Passos.

Imagem de Santa Joana D’Arc. Ao fundo, 
quadro com foto de Madre Thaís. 
Foto: Hermilo Menezes.

Imagem de Nossa Senhora de Lourdes, 
localizada na Gruta da Piedade. 
Foto: Mendonça.
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3.2 HOMENAGENS A MADRE TEREZINHA

3.2.1 Grau Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Abaixo, carta do Consulat Génèral de France comunicando o re-
cebimento da honraria:

3.2.2 As Bodas de Ouro na profissão religiosa

Um grande dia para a família Ursulina. Religiosas, alunas, ex-alu-
nas, autoridades e a comunidade de Ilhéus renderam graças e louvores à 
mulher que escolheu a Piedade como sua segunda casa.
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Entrada da homenageada para a missa solene. No cortejo, ex-alunas e o 
prefeito interino, José Lourenço Silva, representando o prefeito Herval 
Soledade.

Perfiladas e felizes, as religiosas, com seus hábitos brancos, abrem 
alas para a grande benfeitora da escola que comemorava 50 anos de pro-
fissão religiosa dedicados à Ordem Ursulina. Os “anjos” eram as alunas 
Fátima Costa e Regina Gomes Armede.

Fotografi a da missa solene.

Foi celebrada uma emocionante missa solene no Jubileu de Ouro 
de Madre Terezinha. Representando o Prefeito Herval Soledade, sr. José 
Lourenço, Presidente da Câmara de Vereadores, a Sra. Dinorah de Souto 
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Maior Soledade, primeira dama do município, casal Ami e Humberto Bar-
bosa, ela, presidente da Associacão de Ex-alunas do INSP, e ele, amigo e um 
dos técnicos do Vôlei da Piedade (VIP).

Dentro das comemorações, a inauguração do Parque Santa Tere-
zinha, onde está instalada a imagem da santa, presente da família Decroo-
cq, da França. 

Na inauguração, Capelão Paulo Bus, Vereador Ariston Cardoso e José 
Lourenço, prefeito interino de Ilhéus. 
Foto: Autor desconhecido. Acervo: INSP.

Alunas do então curso primário cantando, em francês, cantigas de roda 
da infância de Madre Terezinha do Menino Jesus Decroocq. 
Foto: Autor desconhecido. Acervo: INSP.
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Um trabalho magnífico foi apresentado no auditório do Salão No-
bre, criado e dirigido pela ex-aluna, a Profa. Maria Lúcia Teixeira de Araújo 
Góes. O espetáculo contava a vida da religiosa, em teatro e música, desde 
o seu nascimento. 

A idealizadora da homenagem, Profa. Maria Lúcia, ex-aluna e 
mestra, criou o espetáculo homenagem trabalhando com alunas de todos 
os cursos. Na época, já eram três gerações de alunas da família Teixeira 
Góes (sua mãe, Maria José Rebello, foi da primeira turma de 1923, ela, ex
-aluna, e suas filhas Graça e Marici Góes, alunas).

Registro da homenagem musical. 
Foto: Autor desconhecido. Acervo: INSP.
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Mensagem do Prefeito publicada do Diário da Tarde, Ilhéus-BA, em 28/10/1963.
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3.3 O CENTENÁRIO DE MADRE TEREZINHA

3.3.1 Homenagens pelo centenário de Madre Tereza do Menino 
Jesus Decroocq

Aluna da Turma de 1928 e mestra do INSP, Profa. Horizontina Conceição, em publicação 
do Diário da Tarde, Ilhéus-BA, 16 e 17 de junho de 1990.
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Mensagem de Irmã Maria de Fátima Ramos, Chanceler da Universidade Santa Úrsula, Rio 
de Janeiro.
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MARIA DE DEUS
Walter Maron

Somente aos predestinados é reservado o privilégio da longevidade. E quando 
um ser humano atinge cem anos de vida, é porque veio a ser eleito de Deus. E se 
é eleito de Deus, é porque sabia Ele que a vivência desse ser humano seria toda 
dedicada a um trabalho fecundo, à prática de boas ações, à exteriorização das suas 
excelentes virtudes e, sobretudo, à sua abnegação no preparo espiritual dos seus 
semelhantes. Se assim é, de Deus é a Madre Thereza do Menino Jesus – a quem chamo de 
Maria de Deus – que no dia 6 de julho próximo completará 100 anos de existência. E que 
existência! Toda ela pontilhada de amor, de dedicação, principalmente ao Instituto 
Nossa Senhora da Piedade, cujas torres apontam bem para o alto, como que a indicarem 
a imensurável grandeza a que atingiria o monumental trabalho educacional das 
Madres Ursulinas, a cuja Ordem pertence a Madre Maria Tereza do Menino Jesus. Quem 
conhece a capela do INSP, de logo impressiona-se com a imagem de Nossa Senhora tendo 
nos seus braços o seu Filho após a crucifi cação. Pois bem: Madre Maria Thereza tem 
sido em vida a própria imagem de Nossa Senhora, no seu desvelo para com todos que 
frequentaram, e que ainda frequentam o Instituto Nossa Senhora da Piedade.

E não são poucos. A rigor, mais de duas gerações.
Recordo-me que há quase sessenta anos, o então Convento da Piedade não 

só abrigava estudantes do sexo feminino, abriu as suas portas para acolher 
dois estudantes do sexo masculino. E o que foi mais importante sob o regime de 
internato. E quem eram esses dois estudantes? Meu mano e eu. O nosso ingresso só foi 
possível graças ao endosso do saudoso Bispo D. Eduardo, amicíssimo de nossa família. 
Adentrando esse verdadeiro santuário de educação, sentimo-nos – meu irmão e eu – que 
havíamos transposto os pórticos do majestoso edifício da fé e do saber, havíamos 
entrado na augusta e santa casa de Madre Thaís, de Madre Maria Therezinha do 
Menino Jesus e de tantas outras religiosas ursulinas. Éramos infantes, mas cedo nos 
acostumamos à rigorosa disciplina do convento, e logo assimilamos os sentimentos 
religiosos e cristãos que serviam de base para a convivência a que nos propusemos. 
Fomos crescendo, crescendo até que um certo dia, após alguns anos de frequência, 
ouvimos da direção do Convento o seguinte aviso: ”seus marrons não podemos aceita-
los, já que vocês estão crescidinhos”. (É que o sotaque arrastado, com que as madres, 
na sua maioria francesas, alavam o português, não permitia a pronúncia certa do 
nosso sobrenome Maron). Lembro-me que foi um instante de tristeza para nós. Mas não 
nos restou outra coisa, que não o cumprimento da decisão.

Se é verdade que na vida tudo passa, e que o tempo faz esquecer tudo, 
confesso que no nosso caso ocorre exatamente o contrário. Quanto mais o tempo 
avança, mais nos recordamos do Convento da Piedade. E hoje, vencido mais de meio 
século, muito mais dele nos relembramos. Nunca o esquecemos. Esquecer por que, 
se Madre Maria Thereza do Menino Jesus, nos seus áureos cem anos, não esqueceu 
a nobilitante tarefa de educar? É que gravamos no nosso coração e inserimos 
na nossa consciência as lições que nos foram transmitidas, que por terem sido 
ungidas pela fé, não de vencer na eternidade de gerações sucessivas.

Nas comemorações do centenário de nascimento e vida de Madre Maria 
Thereza do Menino Jesus, há muito o que se dizer sobre “Maria de Deus”. Mas prefi ro 
dirigir-lhe um agradecimento: nossa querida Madre Maria Thereza do Menino 
Jesus: quando num amanhã nos faltarem resistência para os nossos derradeiros 
e últimos momentos, há- de nos sobrar forças espirituais por termos sido seus 
alunos, seus fi lhos, enfi m alunos do Convento da Piedade, essa sagrada Casa que 
abriga – graças a Deus – nos seus cem anos de vida a queridíssima Madre Maria 
Teresinha do Menino Jesus, a nossa Maria de Deus. 

Diário da Tarde, Ilhéus-BA, 30 de junho e 1º de julho de 1990.
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Na foto, os dois alunos, irmãos Maron. Walter está ao lado de 
Madre Thaís, e Antônio, junto com outras alunas, ao lado de 
Madre Teresa do Menino Jesus Decroocq. 

Os irmãos Maron, internos da Piedade, a pedido de D. Eduardo 
Herberhold. A Piedade atualmente conta já com a terceira geração da famí-
lia Maron como alunos (bisnetos de Walter).

3.3.2 Mensagem de Madre Maria Tereza do Menino Jesus 
Decroocq

Por ocasião do seu aniversário de 100 anos de vida, após a missa 
em ação de graças, ela pediu para falar:

 Desde o início desta missa tão solene, eu me pergunto: o que me mere-
ceu uma graça tão grande, a não ser o conhecimento que tenho do nosso 
Divino Salvador que mostrou sempre suas preferências para os pobres 
e pequenos: pobre e pequena sou eu, já que na minha idade avançada, 
foi a caridade que me trouxe aqui: quatro senhores fizeram a caridade 
de me carregar e aqui estou assistindo com alegria, com gratidão, esta 
missa tão bela que me traz tanto conforto, tanta alegria, e agradeço a 
todos que têm contribuído para me proporcionar esta alegria. Nosso 
Senhor um dia me perguntou: “queres por meu amor deixar seu pai, sua 
mãe, sua terra?” – e eu prontamente respondi: “quero, Senhor, quero” e 
Nosso Senhor me tomou e me trouxe aqui nesta terra tão generosa, tão 
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pronta a socorrer o pobre, o indigente. E estou aqui para manifestar a 
gratidão por todos os sacerdotes [parece que tem aqui dois Bispos que 
vieram dar brilho a esta grande solenidade]: a minha gratidão é a Jesus 
que me apresento e digo: Senhor, eu sou pobre, pobre, não vejo, não 
vejo quase nada, não ouço, não ando; sou toda Vossa, dispõe de mim e 
peço que sejais meu agradecimento, que sejais por todos que estão aqui 
alegrias, a felicidade da vida [trecho confuso na gravação por conta da 
fala estar bem baixinha]... porque longe de Deus não tem alegrias, não 
tem gozo, somente prazeres mundanos... que vão diminuindo à medida 
que a idade avança, as dificuldades chegam etc. Para nós, que amamos, 
é o contrário; à medida que a idade se aproxima, mais a alegria é grande 
e a minha alegria é que eu gostaria de poder passar para o coração de 
todos os presentes: que saíssem daqui alegres por ter contribuído para a 
alegria de uma pobre serva de Deus. Obrigada. Deus lhes pague e retri-
bua o cêntuplo a todos. Amém.
Igreja Nossa Senhora da Piedade – Ilhéus-Bahia, 6 de julho de 1990.
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Escola Normal foi a grande conquista do projeto educacional 
do Instituto Nossa Senhora da Piedade. Isto porque, à épo-
ca, proporcionaria às jovens ilheenses a oportunidade de, sem 
sair da companhia dos pais, permanecer em Ilhéus e se formar 
em professoras. Além disso, a manutenção de um internato 

feminino trouxe para Ilhéus inúmeras jovens de cidades do interior que, sem 
se deslocar para a Capital do Estado, aqui vinham estudar. Grandes educado-
ras ali se formaram e o Instituto Nossa Senhora da Piedade foi, sem dúvida, o 
alicerce para que novas escolas fossem surgindo, ampliando as possibilidades 
de desenvolvimento da educação em Ilhéus e em outros municípios. 

Madre Maria Thaís Paillart foi Provincial das Ursulinas do Brasil 
e fundadora do Colégio Nossa Senhora da Piedade. Em 1º de novembro de 
1917, Madre Thaís se estabelece em Ilhéus definitivamente, trazendo em 
sua companhia, como secretária, Madre Maria Tereza do Menino Jesus De-
croocq, e aqui essas duas extraordinárias figuras humanas construíram a 
mais benéfica e humanitária instituição, educando e instruindo uma plêiade 
de professoras e mães de família. Ao falecer a Madre Thaís, em 1955, Maria 
Tereza a sucedeu em toda grandeza daquela obra. Estas duas religiosas e ou-
tras deram início a essa história que faz parte da vida de muitas famílias que 
tiveram suas filhas e filhos educados a partir de valores sólidos, enraizados 
na família, em total consonância com os avanços da modernidade. 

Em 7 de fevereiro de 1926 é instalado e inaugurado, precariamen-
te, o Colégio Nossa Senhora da Piedade, tendo início as aulas para dezesseis 
alunas. Para entender o significado e a importância de uma escola deste 
porte na época em que ela foi concebida e construída, é preciso entender a 
própria História da Educação nesta Região em particular, e no Brasil como 
um todo. Estudar não era obrigatório, mulher não precisava ir à escola, e 
ainda não tinha direito a voto. A escola e, consequentemente, o saber eram 
para um pequeno grupo de privilegiados que podia pagar o deslocamento 
para centros maiores, e possuía família para bancar o longo período de 
estadia nestes centros, ou para os obstinados que teimavam em estudar. 

Foi em 1919 que a Madre Maria Thaís Paillart, apoiada por au-
toridades competentes, solicitou do Senhor Governador da Bahia a auto-
rização para abrir uma Escola Normal, com as mesmas prerrogativas da 
Escola Normal do Estado. O seu pedido foi aprovado e, por conseguinte, 
era dada a autorização de abrir a “Escola Normal Nossa Senhora da Pieda-
de”. A 3 de fevereiro de 1922, foi assinado o Decreto nº 2766, que conferia 
às alunas-mestras da “Piedade” direitos iguais aos conferidos pela Escola 
Normal da Bahia. Esta equiparação do estabelecimento à Escola Normal 

A
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Oficial outorgava à Escola Normal Nossa Senhora da Piedade a honra de 
pioneira das Escolas Normais do interior. A primeira turma de professo-
ras, em número de seis, diplomou-se em 20 de novembro de 1923. 

Em 1920, a Reverenda Madre Maria Thaís Paillart, Provincial das Ur-
sulinas do Brasil e fundadora do Colégio Nossa Senhora da Piedade em Ilhéus, 
foi a primeira diretora da Escola Normal Nossa Senhora da Piedade. Era uma 
mulher humilde e desprovida de vaidade. Recebeu do governo francês o título 
de “Officier d’Academie” pelos serviços prestados à educação em Ilhéus. 

Por uma escolha muito feliz, o Governo lhe deu por inspetor o Dr. 
Edgard Lyra, excelente advogado e sobrinho da Irmã Luiza Lyra. 

O exame de admissão teve lugar no Colégio da Piedade, pela pri-
meira vez, no começo de 1920. A mesa examinadora era assim constituída: 
como presidente o Dr. Camilo Castelo Branco, e como examinadores Dr. 
Honorato Maltez, Padre Severino Leite Ramalho (Padre Secular), Madre 
Maria Teresa do Menino Jesus Decroocq O.S.U. e Madre Marie du Sacré-
Coeur Perrien O.S.U (Ordem de Santa Úrsula). 

O Curso Normal foi aberto no mês de março com professores dis-
tinguidos: o Padre Severino Leite Ramalho, secretário do Monsenhor; o 
Bispo; o Dr. Honorato Maltez e o Dr. Castello Branco, todos dois promoto-
res de Justiça, em Ilhéus. As dez primeiras alunas inscritas eram: Diva Mar-
ques; Mara José Sá Barreto; Leonor Lavigne; Maria José Rebello; Conceição 
Lopes; Maria Gentil Botelho; Zulmira Fernandes; Paschoalina Lafene; El-
denor Lyra e Eunice Sá Câmara. 

Em 6 de agosto de 1921, através da Lei n. 1.508, o Colégio Nossa 
Senhora da Piedade tinha sido reconhecido de “Utilidade Pública” pelo Es-
tado da Bahia. 

Em 1975 interrompeu-se o Curso Normal por causa da preferên-
cia dada pelos alunos ao Curso Científico. Desde 1923, e incluindo a for-
matura de 1974, a Escola Normal Nossa Senhora da Piedade concedeu o 
diploma de professora primária a 732 alunas. 

4.1 OS PRECEDENTES DA ESCOLA NORMAL 

O Instituto Nossa Senhora da Piedade foi fundado em 1916, pela 
Madre Maria Thaís do Sagrado Coração Paillart, religiosa francesa, então 
Provincial das Ursulinas no Brasil, a pedido do 1º Bispo de Ilhéus, Dom 
Manuel Antônio de Paiva. A Madre chegou a esta cidade em 1916, a bordo 
do vapor Jequitinhonha e, durante sua viagem, teve tempo suficiente para 
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refletir sobre o empreendimento que iria fazer, pois não possuíam nada, 
nem terreno, nem recursos financeiros. 

Foi a 21 de janeiro de 1916 que chegaram as cinco primeiras Ursu-
linas vindas dos Colégios Nossa Senhora das Mercês e Nossa Senhora Sole-
dade, de Salvador, Bahia, por determinação da Reverenda Madre Marie de 
Saint Julien Aubry, Priora Geral à época. As cinco religiosas instalaram-se 
na própria residência episcopal, gentilmente cedida pelo Senhor Bispo e 
onde, no dia 7 de fevereiro de 1916, começou a funcionar, sob o patrocínio 
de Nossa Senhora da Piedade, o Curso Elementar. 

Entre as cinco primeiras ursulinas estava a Mère Marie Joseph Ca-
rus, de nacionalidade francesa, oriunda da Comunidade de Pont de Beau-
veisin (France), que veio do Colégio das Mercês, depois de ter sido expulsa 
de seu convento, quando foi enviada à Bahia, em 1904. Mère Marie Joseph 
foi escolhida como delegada pela Reverenda Madre Provincial. 

Suas companheiras foram: Madre Elisa da Cruz, que veio das Mer-
cês, onde estava refugiada após ter sido expulsa do seu convento em Coim-
bra (Portugal), pela revolução de 1910; Mère Marie de Gonzague, francesa, 
professora da comunidade de Nice (França), que no momento da fundação 
do Colégio da Piedade, em Ilhéus, era igualmente das Mercês. Além dessas, 
integravam o grupo duas irmãs, conversas portuguesas da comunidade de 
Coimbra (Portugal), que vieram da Soledade: Irmã Maria da Assunção e 
Irmã dos Anjos. Este foi o núcleo inicial de religiosas ursulinas, sob a lide-
rança da Madre Maria Thaís do Sagrado Coração Paillart. No fim daquele 
ano escolar – 1916 – as religiosas foram fazer o seu retiro anual na Bahia, 
umas nas Mercês, outras na Soledade, e as religiosas Mère Marie Joseph e 
Mère Marie Gonzague não voltaram a Ilhéus. 

O colégio iniciou suas atividades à rua Conselheiro Saraiva, atual An-
tônio Lavigne de Lemos, nas instalações da Diocese, contando apenas com 16 
alunas. Nessa época, o casal Adelaide e José das Neves César Brasil havia do-
ado um terreno no Alto das Quintas, atual Alto da Piedade, para que lá fosse 
construído o prédio do Palácio Episcopal, que teria como destino a moradia do 
bispo diocesano. O bispo cedeu parte do terreno para que a freira iniciasse seu 
empreendimento educacional. Era pouco, mas a Reverenda Madre Thaís, im-
buída da sua fé, contava em receber todo o espaço necessário para as constru-
ções e as plantações. E começa, quase logo, a construir o Colégio da Piedade. 

Enquanto isto, iniciava-se a construção da primeira ala do futuro 
Colégio, em terreno doado, em parte, pelo Comendador José das Neves e o 
restante pela Diocese, no “Alto das Quintas”, hoje “Bairro Alto da Piedade”, 
para onde se transferiu, em 15 de julho de 1917, o Curso Elementar Nossa 
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Senhora da Piedade. O número crescente de alunas internas e externas obri-
gou Madre Thaís a ampliar as instalações do convento, com a construção de 
um novo pavilhão financiado por um empréstimo concedido pelo Arcebispo 
da Bahia, D. Jerônimo Tomé, que deu forma definitiva ao prédio. 

A partir de 1919, já se vinha lutando pela implantação da Escola 
Normal, em Ilhéus. O prefeito da época havia tentado e não conseguiu. 
Madre Thaís, após conseguir autorização do Arcebispo, começou a buscar 
os trâmites legais nas devidas repartições públicas. Em 1920, com a pre-
sença de um inspetor, vindo da capital do Estado, foi realizado o exame 
de admissão à Escola Normal. A 2 de fevereiro de 1922, o Decreto n. 2.766 
equiparava a Escola Normal da Piedade à Escola Normal do Estado.

Para conseguir a consecução dessa etapa, o trabalho foi gigantes-
co. O Coronel Pessoa deu o seu testemunho: “Se o negócio andou depressa 
não foi sem dificuldade”. Até no Tribunal a Madre Thaís foi intimada a 
comparecer para resolver problemas trabalhistas, e lá, com grande dispo-
sição, qual experiente advogado, defendeu e venceu a sua causa, o que a 
tornou mais admirada na cidade.

A 20 de novembro de 1923, após quatro anos de funcionamento, 
em belíssima solenidade, aconteceu a colação de grau da primeira turma. 
Segundo pesquisa de Alfredo Amorim da  Silveira  foi publicado, em pri-
meira página, no Correio de Ilhéus, número 371, datado  de 17  de no-
vembro de  1923, o convite da primeira turma das professoras da Escola 
Normal do Instituto  Nossa  Senhora da Piedade-INSP.

Da ilustre e distinta diretora do Colégio e Escola Normal N. 
S. da Piedade, Madre Priora Maria Thaís, recebeu o nosso diretor a 
seguinte carta: Tenho a subida honra de convidar V. Exa. e Exma. 
Família para assistirem a 20 do corrente, às 8 horas, a cerimônia 
da formatura das primeiras professoras desta escola normal, sob a 
Presidência do Exmo. Sr. Bispo Diocesano, e no dia 24, às 13 horas, as 
festas do encerramento do ano letivo.

 Atendendo a pequenez do salão e ao grande desejo de 
acomodarmos os pais das alunas, pedimos especialmente a gentileza 
de não se fazerem acompanhar por outras pessoas.

 Agradecendo, desde já, o honroso comparecimento de V. Exa. e 
Exma. Família, subscrevo-me de V. Exas. Serva em Cristo, Madre Maria 
Thaís, diretora.

N. B. A exposição dos trabalhos manuais e de pintura poderá ser 
visitada nos dias 17 e 18, das 13 às 17 horas.

Ilhéus, 15 de novembro de 1923.

Texto do jornal Correio de Ilhéus sobre a Turma de 1923, acervo do pesquisador Alfredo 
Amorim da Silveira.
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A primeira turma da Escola Normal do Instituto Nossa Senhora 
da Piedade e as primeiras formandas foram: Diva de Andrade Marques 
(depois, Madre Maria Madalena de Jesus), Eldenor da Rocha Lyra, Maria 
Gentil Botelho Brem, Zulmira Fernandes da Silva, Maria José Rebello e 
Maria Conceição Soares Lopes. A formatura foi realizada em 20 de novem-
bro de 1923, sendo paraninfo o Promotor Público, Dr. Honorato José Pe-
dreira Maltez. Foi oradora oficial a professoranda Diva Marques. Na sole-
nidade falaram Madre Thaís, Diretora da Escola Normal, a oradora oficial 
e o paraninfo da turma.

João da Silva Campos (2006), em “Crônica da Capitania de São 
Jorge dos Ilhéus”, registrou:

A formatura das professoras do Colégio de Nossa Senhora da Piedade 
sempre constituiu solenidade concorridíssima e já era tradicional na so-
ciedade, pela escolhida e variada parte artística do seu programa, abri-
lhantando-a a sociedade local em peso com a sua presença.

Era costume acontecer dois dias antes da data de solenidade de 
formatura uma exposição dos trabalhos manuais e de pintura das con-
cluintes. Daí as formaturas serem registradas no livro de Campos como 
concorridas por causa da parte artística.

Salão preparado para a solenidade de formatura. 
Acervo: INSP.
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Solenidade de formatura. 
Acervo: INSP.

Sala preparada para exposição das normalistas (formandas do Curso 
Normal), que expunham seus trabalhos durante dois dias antes da 
cerimônia. 
Acervo: INSP.
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Quadro de fotos da Primeira Turma, de 1923. D. Manuel Antonio 
de Paiva, Paraninfo Dr. Honorato Maltez (Primeiro Promotor 
Público de Ilhéus), Madre Thaís, Madre Tereza Decroocq, 
Conceição Lopes, Maria José Rebello, Dr. João Baptista Soares 
Lopes, Eldenor Lira, Diva Marques, Maria Gentil Botelho, 
Zulmira Fernandes (a primeira interna), Dr. Epaminondas 
Berbert de Castro, Pe. André Costa, Dr. Mario Pessoa. 
Acervo: INSP.

A segunda turma, solenemente diplomada em 22 de novembro de 
1924, teve como paraninfo o Professor Dr. Miguel de Lima Castelo Branco 
e as seguintes concluintes: Helena Penna, Helena Borborema, Maria da Luz 
Silva, Laura Galo, Argentina Veloso e Aurelina Baptista. 

Em pesquisa realizada no Correio de Ilhéus de  26 de novembro 
de 1925,  foi noticiada a formatura das alunas mestras de 1925. Estando 
presentes à solenidade o Senhor Bispo Diocesano, que presidiu a sessão, 
o Dr. Intendente Municipal,  Senador Antonio Pessoa, professores, fiscal 
do governo do Estado, autoridades e famílias, realizou-se  o ato solene da 
formatura  das  alunas-mestras: Nair Pessoa de Amorim, Maria Sophia  Sá 
Barrretto, Olga Rebello  Galo e Maria Sylva de Queizoz. A   oradora da  
turma de 1925  foi  Maria Sophia  Sá Barrretto.  O paraninfo da turma de   
1925 foi Dr. Mário Pessoa, professor de higiene da escola normal. No seu 
discurso, considerado, por mim, de grande atualidade, fala sobre a luta pela 
unidade de ensino, num empenho forte pela alfabetização do Brasil. Fala 
da organização, do trabalho e com muita elegância e  eloquência passa  a 
dar conselhos  às  professoras de  1925.

Desta turma destacamos como imagens para ilustrar o texto a 
capa do álbum de fotografias das Normalistas de 1925 e o texto do  acervo 
do pesquisador Alfredo Amorim da Silveira referente à edição do Correio 
de Ilhéus, de 26 de novembro de   1925, intitulado “A Formanda Nair Pes-
soa Amorim”, mãe do ilustre pesquisador.    
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Capa de antigo álbum de fotografi as das 
“normalistas” da Piedade. 
Acervo: INSP.

A formanda Nair Pessôa de Amorim. 
Acervo: INSP
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Muito jovem ainda, recebeu ontem D. Nair Pessôa de Amorim 
o grau de professora pela escola normal desta cidade, com suas 
dignas colegas D. Maria Sophia Sá Barretto, D. Olga Rebello Gallo e 
D. Maria Sylvia de Queiroz.

A estimada conterrânea é fi lha legítima do negociante 
Tenente Coronel Alfredo Calasans de Amorim, e de D. Alice Pessôa de 
Amorim, já falecidos.

É órfã de pai e mãe e criou-se em casa de seu digno avô, 
o Senador Antônio Pessôa, nosso venerando chefe e amigo, que a 
educou.

No colégio Piedade, onde esteve durante 7 anos, contados os 4 
do curso superior, distinguiu-se D. Nair como uma das alunas mais 
estudiosas e inteligentes.

Diplomada e nomeada para ocupar uma cadeira, é de esperar o 
melhor desempenho do cumprimento de seus deveres.

Tudo concorre para crer que a nossa distinta conterrânea se 
coloque na altura de uma boa educadora, exercendo o magistério com 
zelo, dedicação e brilho.

Fazendo os mais sinceros votos pela felicidade de D. Nair e 
de suas dignas colegas, todas inteligentes e estudiosas, enviamos-
lhes parabéns, e a expressão de nossa alegria e satisfação.

Correio de Ilhéus, 26 de novembro 
de 1925, n. 678, (primeira página).

Trecho colhido do jornal Correio de Ilhéus, em pesquisa de Alfredo Amorim da Silveira.

São inúmeros os registros deste magnífico trabalho. Elegemos 
como marcos históricos as três primeiras turmas de 1923, 1924 e 1925 e 
outros registros fotográficos pesquisados por Ana Virgínia Santiago que 
refletem muito bem a importância educacional da Escola Normal do Ins-
tituto Nossa Senhora como alicerce da educação das futuras gerações de 
Ilhéus e de toda a Região.

A Turma de 1934 teve como Paraninfo o Dr. Eduardo Herberhold 
e como formandas: Deraldina C. de Oliveira, Edla Pinheiro Melo, Élia Ba-
daró Faskomy, Elina Nascimento Berbert, Hildete Silva Luz, Idalina Ribei-
ro, Leófia Metzker Penna, Maria da Glória Marques, Maria de Lourdes R. 
dos Santos, Mariete Nunes Tavares, Nilza G. Ramos, Robélia da S. Leite, 
Vanda L. Valverde e Zulmira Blanches Conceição.
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Foto: Acervo INSP.

Turma de 1956.
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A Turma de 1956, na tradicional foto, na Gruta de Nossa Senhora 
de Lourdes. No registro se vê as Ursulinas Madre Ana Maria de Jesus, Ma-
dre Santo Inácio, Madre Terezinha de Jesus Decrock (então Priora), Madre 
Madalena de Jesus, Madre Bernadete e o Professor Hélio Araújo. Como 
formandas: Carmem de M. Kruschewsky, Ceres C. Magalhães, Cidélia A. 
Socorro, Delza G. Passos, Eufrozina Ma. L. Lucas, Haydée Adami de Sá, 
Maria Catharina G. Silva.

Turma de 1962.

Turma de 1962, na tradicional foto, na Gruta de Nossa Senhora de 
Lourdes. No registro se vê as Ursulinas Madre Ana Maria de Jesus, Madre 
Maria Lina de Carvalho, Madre Santo Inácio de Loyola, Madre  Margare-
th Mary Cain e Frei Paulo Bus (capelão e  professor  de  Latim), Adauto 
Salles Brasil, Lourdes Carvalho  Melo e Amilton Ignácio de Castro. Como 
formandas: Altenilda S. Longo, Ana Amélia dos Santos, Diva Halla de Sá, 
Durvanilza Fraga, Élia Firmino Santos, Lysette M. Silva, Maria de Lourdes 
Fraga, Maria de Lourdes Paraíso, Maria Hermínia F. Bastos, Maria José 
Amaral Kruschewsky, Maria José Souza Soares, Maria Luiza Jesus Santos, 
Maria Lúcia C. Neves, Maria Socorro F. Silva, Mariza S. Aouad, Maura 
Vieira Santos, Nelma da Silva Longo, Norma Lúcia A. Tavares, Solange M. 
Hoisel e Valdenice Alves dos Reis...
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Turma de 1964, na tradicional foto, na Gruta de Nossa Senhora de 
Lourdes. No registro se vê a Ursulina Madre Santo Inácio de Loyola, e o Pro-
fessor Soane Nazaré de Andrade. Como formandas: Célia Luz Ferreira, Daisy 
V. de Sandes, Eva Erbene Arruda, Hermosa Maria Cardoso, Ivone P. Ferreira, 
Janira P. Alves, Lúcia Margarida R. Mendonça, Maria Áurea da Rocha, Maria 
de Lourdes J. Rocha, Maria Eugênia de Castro, Maria Lúcia R. Carmo, Maria 
Lúcia T.A. Goes, Maria Luiza de Souza, Marlene F. Silva, Martha M. Joaquim, 
Renée C. Albagli, Tereza L. Gally, Virgínia Maria P. Moráes, Wanette S. Muniz...

 

Turma de 1964, com o professor Soane Nazaré de Andrade. 
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Turma de 1968, na tradicional foto, na Gruta de Nossa Senhora 
de Lourdes. No registro se ver a Ursulina Madre Santo Inácio de Loyola, 
Irmã Efigênia, Madre São Luiz (diretora da época), professor Jorge Saraiva 
Castro, professor Amilton Ignácio de Castro, Francolino Neto. Como for-
mandas: Altair S. Pereira, Ana Maria Câmara Gavazza, Ana Maria O. Bit-
tencourt, Cremilda F. Silva, Damiana T. Lage, Edna Rosa A. Santos, Eliana 
B. Guimarães, Eliane Moura Santos, Estefânia P. Nobre, Flora F. Viana, 
Iracema O. Hughes, Irmã Luciana, Ianzina de Souza, Janete Mendonça 
Badaró, Lúcia Maria B. Guimarães, Lúcia Maria S. D’Araújo, Lélia N. Si-
mões Oliveira, Márcia Helena S. Prado, Maria Angélica M. Lima, Maria 
Auxiliadora Nascimento, Maria Bernadete F. Campelo, Maria Conceição 
C. Levita, Maria das Graças C. Oliveira, Maria das Graças C. Brandão, 
Maria das Graças L. Ferreira, Maria das Graças M. Silva, Maria de Fátima 
M. Pacheco, Maria Tânia S. Faria, Odair Maria Cardoso, Olbede O. Castro, 
Olga Maria R. Benevides, Regilina M. Bezerra, Salviran F. Chaves e Sílvia 
Seixas Vieira.

Em 1936, o Curso de Música do Colégio Nossa Senhora da Piedade 
foi equiparado ao da Escola Normal de Música da Bahia. Além da grande 
distinção, ampliavam-se as oportunidades do projeto educacional. Em 1938, 
o Colégio obteve também a equiparação do curso de datilografia à Escola Re-
mington, da capital. Em fins de 1938, o Colégio requereu fiscalização prévia 
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para uma Escola Comercial que, entretanto, não foi adiante devido ao núme-
ro insuficiente de alunas, tendo apenas funcionado o 1º Ano Propedêutico. 

Num quarto de século de excelência, a Piedade cresceu apenas 
com o Curso Primário e a Escola Normal. Suas dinâmicas fundadoras, po-
rém, não perdiam a oportunidade de lhe aumentar o desenvolvimento cul-
tural. Assim é que, em fevereiro de 1941, obtiveram do Governo Federal a 
primeira inspeção para o funcionamento do Curso Ginasial, que conseguiu 
inspeção permanente pelo Decreto Ministerial n. 12.999, de 26 de junho de 
1945. O Ginásio Nossa Senhora da Piedade foi logo equiparado ao Colégio 
Pedro II, do Rio de Janeiro. 

Não era somente a classe abastada que merecia os cuidados de Ma-
dre Maria Thaís e de seus auxiliares. Em 1934, Madre Maria Thaís fundou 
um orfanato que recebeu inicialmente o nome de “Orfanato Santa Ângela”, 
em homenagem à Santa Ângela Merici. Em vista, porém, do interesse a ele 
dedicado pelo saudoso bispo D. Eduardo Herberhold, que, em 1938, doou 
às Ursulinas o palácio episcopal em construção, na vizinhança do Colégio 
Nossa Senhora da Piedade, a fim de as órfãs serem nele abrigadas, a nova 
instituição passou, após o falecimento do Santo Bispo, em 1939, a se deno-
minar “Orfanato Dom Eduardo”. Em 27 anos de existência, o Orfanato D. 
Eduardo beneficiou centenas de meninas pobres, dentre estas, algumas que 
demonstraram disposição para os estudos, foram encaminhadas ao curso 
ginasial e ao pedagógico e hoje cinco são professoras diplomadas ocupando 
cadeiras do Estado. Todas fizeram o curso primário. 

Em 1930, deu-se a fundação da gratuita Escola Santa Terezinha, 
que, em 1954, passou a chamar-se Escola Santa Ângela, nome com o qual 
foi registrada em 29 de abril de 1960, na Secretaria de Educação da Bahia, 
sob o número 1837. 

No ano de 1960, foi firmado o primeiro convênio com a Secretaria 
de Educação e Cultura do Estado da Bahia, permitindo a continuidade da 
escola, assinado pela diretora Madre Maria Lina Carvalho. Foram publica-
dos os estatutos da “Escola Santa Ângela”, que foram registrados a Escola na 
Superintendência – do 1º Grau, Nível 01 – do Ensino Elementar da Secre-
taria de Educação e Cultura do Estado da Bahia. A Escola Santa Ângela lo-
caliza-se na Rua Madre Thaís, n. 192, no Alto da Piedade, em Ilhéus-Bahia, 
sob o cadastro de número 29301815. 

Em 1954, foi criada a Escola Profissional Dom Eduardo, anexa 
ao Orfanato, onde eram ministrados os cursos de corte e costura, bordado 
a mão e a máquina, datilografia e religião. A Escola Profissional concedia 
diploma às alunas e as preparava para o cabal desempenho da sua mis-
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são no lar, fornecendo-lhes, igualmente, meios de adquirir uma profissão 
honesta. Tempos depois, Madre Thaís faleceu no dia 5 de junho de 1955, 
aos 67 anos de idade, sendo sucessora da sua grande obra educacional a 
Madre Maria Teresa do Menino Jesus Decroocq, O. S. U.

Em 1966, inaugurou-se o Curso Noturno, anexo à Escola Santa 
Ângela, conforme convênio com o Governo, em benefício de rapazes e mo-
ças que já haviam ultrapassado a idade legal para matricular-se no Curso 
Primário da Escola. Nesta oportunidade, sempre no intuito do pioneiris-
mo, iniciava-se a Educação de Jovens e Adultos (EJA), que fora implantada 
oficialmente como modelo educacional somente em 1996. 

Em novembro de 1970, o Instituto Nossa senhora da Piedade re-
quereu inspeção preliminar para a implantação do Curso Colegial Secun-
dário, de acordo com o Artigo 30 da Lei n. 2.463 de 13/09/1967 e a Resolu-
ção 15/68 do Conselho Estadual de Educação. Foi concedida a autorização 
em caráter provisório e o curso começou a funcionar em março de 1971. 

A partir de março de 1971, passou a funcionar o Curso Científico, 
aceitando-se, pela primeira vez, no Instituto Nossa Senhora da Piedade, alu-
nos do sexo masculino. O Curso Científico tinha como objetivo pedagógico, 
além do ensino de 2º grau (equivalente ao atual ensino médio), a preparação 
para o Exame Vestibular, colocando o Instituto Nossa Senhora da Piedade 

Madre Maria Lina Carvalho, diretora do Instituto Nossa Senhora da Piedade, que assinou 
em 1960 o primeiro convênio da Escola Santa Ângela com a Secretaria de Educação e 
Cultura do Estado da Bahia. 
Acervo: INSP.
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na vanguarda da educação do Estado. Entretanto, havia a grande preocupa-
ção em não ferir a filosofia do colégio. A implantação do Curso Científico 
teve como diretora a Madre Maria do Calvário, religiosa ursulina, de muita 
força e determinação, que se dispunha, sempre, a grandes desafios. E foram 
escolhidos por ela: Professora Renée Albagli, como 1ª Coordenadora Pe-
dagógica do Curso, além de ocupar a cadeira de Biologia; Adelson Souza 
Santos, professor de Matemática; Carlos Roberto Arléo Barbosa, professor 
de História; Irineu Alves de Lima, professor de Física; Jorge Saraiva Castro, 
professor de OSPB e Português; Manuel Leal, professor de Química; Maria 
de Fátima Lucas, professora de Inglês; e Terezinha de Freitas, professora de 
Geografia. Hoje, dezenas de ex-alunos do Colégio da Piedade espalharam-
se por todas as partes do Brasil exercendo as mais variadas profissões. 

A partir de 1971, o Instituto Nossa Senhora da Piedade não rece-
beu mais alunas internas por falta de pessoal religioso e também porque as 
escolas existentes no interior do Estado facilitavam a educação e a instru-
ção das jovens nos próprios meios de residência de suas famílias. Aliás, a 
mentalidade moderna não está, e com razão, a favor dos internatos. Pelas 
mesmas razões, foi supressa a parte interna do Orfanato Dom Eduardo, 

Na foto, alguns professores do Curso do INSP: Adelson Souza Santos, Maria de Fátima 
Mendonça Lucas, Renée Albagli Nogueira, Carlos Roberto Arléo Barbosa, Manuel Leal, 
Madre Calvário Fontes (então Diretora do INSP) e Jorge Saraiva Castro. 
Foto: Autor desconhecido. Acervo: INSP.
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continuando somente a Escola Profissional. O caderno de inscrição das 
meninas do Orfanato, entre 1934 e 1969, registra 343 nomes. 

A Escola Santa Ângela faz parte do complexo do Instituto Nossa 
Senhora da Piedade, tombado como patrimônio da UNESCO, e tornou-
se mista a partir de 1975. Sua matrícula cresce de ano para ano. A Escola 
funciona com o Ensino Fundamental, do 1º ao 4º ano, em três turnos: 
matutino, vespertino e noturno para adultos. A matrícula da Escola Santa 
Ângela atingiu, em 1980, o número de 700 inscrições. Em 1982, cria-se, 
na Escola Santa Ângela, a Classe Especial para atender crianças com defi-
ciência mental leve e deficiência auditiva, nas salas regulares, na faixa de 
3 a 29 anos, tendo como meta principal a integração das crianças, as quais 
participam de todas as atividades da escola, sendo respeitadas as suas li-
mitações e diferenças individuais. 

A Escola recebe alunos das mais variadas regiões do município 
de Ilhéus e, por ser bem-conceituada, é muito procurada pelos pais. Os 
alunos pertencem a todas as classes sociais, com um padrão familiar e 
de moradia de médio a baixo, com predominância de católicos, princi-
palmente pelo fato de a Escola possuir uma formação religiosa católica, 
em função de ser pertencente ao Instituto Nossa Senhora da Piedade e 
conveniada ao Estado. 

No ano de 1982, constitui-se em grande novidade em Ilhéus a in-
trodução, no Instituto Nossa Senhora da Piedade, nas classes Maternal até 
a Terceira Fase, do “Método de Educação Montessori”. A providência, à 
época, foi adotada pela Diretora do Instituto Nossa Senhora da Piedade, 
Madre Maria Clementina Benucci, enviando a São Paulo (capital) as coor-
denadoras Almira Mendes e Márcia Maria Costa de Santana, e, ainda, as 
professoras Rosana de Fátima Calasans Fonseca da Silva e Maria Eugênia 
da Silva Piedade. 

O “Método Montessori” foi introduzido no Colégio da Piedade 
justamente pela eficiência do ensino ministrado, ensejando uma educação 
ainda mais adequada à criança; por isso, dirigentes e professores se deslo-
caram para São Paulo para receber o treinamento desejado. As coordena-
doras e professoras foram em julho de 1981 e fizeram o curso na Escola 
Experimental Irmã Catarina, no bairro Aclimação, São Paulo.

No ano de 1982, o “Método Montessori” foi implantado no Insti-
tuto Nossa Senhora da Piedade.

Em 28 de junho de 1991, inaugurou-se o Museu Nossa Senhora 
da Piedade. Este Museu destina-se ao Fundo de Manutenção das Escolas 
Santa Ângela e Escola Profissional Dom Eduardo. 



108  |  RENÉE ALBAGLI NOGUEIRA

 Até 1996, o Instituto Nossa Senhora da Piedade constituía 
um conjunto de obras educacionais que abrangia uma Escola Mater-
nal, um Jardim de Infância, os cursos de 1º grau e o de 2º grau de 
Ensino Secundário. Abrangia, outrossim, a “Escola Santa Ângela” e a 
“Escola Profissional Dom Eduardo”, que fora anexada ao Orfanato do 
mesmo nome. 

4.2 O ADVENTO DA LEI 9.394/96 – LEI DE DIRETRIZES E BASES 
DA EDUCAÇÃO NACIONAL

Com a o advento da Lei 9.394, de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDBEN), ocorreu uma reestruturação da educação. 
E a LDBEN, no seu artigo 21, confere caráter de norma legal à condição 
do ensino médio como parte da Educação Básica. A partir daí, ficou assim 
estabelecido: “A educação escolar compõe-se de: I – Educação básica, for-
mada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II – Edu-
cação superior”. Este modelo prescrito em Lei possibilitou que o Instituto 
Nossa Senhora da Piedade passasse a manter todas as etapas da Educação 
Escolar. 

A educação infantil, educação pré-escolar ou educação pré-pri-
mária consiste na educação das crianças antes da sua entrada no ensino 
obrigatório. É ministrada normalmente no período compreendido entre 
zero e cinco anos de idade. Neste tipo de educação, as crianças são esti-
muladas, através de atividades lúdicas e jogos, a exercitar suas capaci-
dades motoras e cognitivas, a fazer descobertas e a iniciar o processo de 
alfabetização. 

Ensino fundamental é o nome dado a uma das etapas da educa-
ção básica no Brasil. Tem duração de nove anos, sendo a matrícula obri-
gatória para todas as crianças com idade entre seis e quatorze anos. A sua 
origem remonta ao Ensino de Primeiro Grau, que promoveu a fusão dos 
antigos Curso Primário (com quatro a cinco anos de duração) e do Curso 
Ginasial, com quatro anos de duração, este último considerado, até 1971, 
ensino secundário. A duração obrigatória do Ensino Fundamental foi am-
pliada de oito para nove anos pelo Projeto de Lei n. 3.675/04, transforma-
do na Lei Ordinária 11.274/2006, passando a abranger a Classe de Alfabe-
tização (fase anterior à 1ª série, com matrícula obrigatória aos seis anos) 
que, até então, não fazia parte do ciclo obrigatório (a alfabetização, na rede 
pública e em parte da rede particular, era realizada normalmente na 1ª 



CAPÍTULO 4 – A GRANDE CONQUISTA DO PROJETO EDUCACIONAL  |  109

série). Lei posterior (11. 114/05) ainda deu prazo até 2010 para Estados e 
Municípios se adaptarem. No Brasil não existe um currículo padronizado 
para o ensino fundamental, mas a LDB de 1996 define que é obrigatório, 
no ensino fundamental, o ensino de Língua Portuguesa, Matemática, co-
nhecimentos do mundo físico e natural, bem como da realidade social e 
política (especialmente a brasileira), Artes, Educação Física e Música (que 
pode ser trabalhada dentro das Artes). Passa a ser dessa maneira: Classe 
de alfabetização (CA) = 1º ano; 1ª série = 2° ano; 2ª série = 3° ano; 3ª série 
= 4° ano; 4ª série = 5° ano; 5ª série = 6° ano; 6ª série = 7° ano; 7ª série = 8° 
ano; 8ª série = 9° ano. 

Até 1967, o Ensino Médio era dividido em três cursos e com-
preendia o curso científico, o curso normal e o curso clássico. Na sequ-
ência, resolveu-se mudar e chamar de curso “colegial”, também dividido, 
sendo que os três primeiros anos eram iguais para todos e posterior-
mente quem quisesse fazer o antigo normal e o clássico, tinha de fazer 
mais um ano. 

Desde 1996, no Brasil, corresponde ao Ensino Médio (antigamen-
te chamado de segundo grau) a etapa do sistema de ensino equivalente à 
última fase da educação básica, cuja finalidade é o aprofundamento dos 
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, bem como a formação 
do cidadão para etapas posteriores da vida. 

A Lei n.  9.394, de 31 de dezembro de 1996, denominada Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), estabelece sua regu-
lamentação específica e uma composição curricular mínima obrigatória. 

O ensino médio dura três anos. O tempo mínimo é de 20.992 
horas de aula ao longo de três anos. Os estudantes devem ter concluído 
o ensino fundamental antes de serem autorizados a inscrever-se no ensi-
no médio. Este compreende a grade curricular em Português (incluindo o 
idioma e as literaturas portuguesa e brasileira), Língua estrangeira (Inglês 
geralmente, também espanhol e francês hoje muito raramente), História, 
Geografia, Matemática, Física, Química e Biologia. Recentemente Filosofia 
e Sociologia tornaram-se obrigatórios novamente. 

Atualmente, o ensino médio do Instituto Nossa Senhora da 
Piedade prepara os alunos para o ENEM – Exame Nacional do Ensino 
Médio –, criado pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) no ano de 
1998. Este sistema de avaliação tem por objetivo avaliar os estudantes de es-
colas públicas e particulares do ensino médio. Os dados, além de servirem 
de base para o desempenho pessoal, também são utilizados pelo governo 
para definir políticas públicas educacionais. 
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O ENEM não é obrigatório, porém a cada ano tem atraído um 
número cada vez maior de estudantes. A avaliação aplicada não tem como 
objetivo apenas a verificação do aprendizado de conteúdos básicos. O foco 
principal da avaliação é verificar as competências e habilidades que o aluno 
domina. O aluno deve demonstrar capacidade para interpretar gráficos, 
textos, mapas e informações em diversas linguagens. O exame também ve-
rifica se ao aluno é capaz de argumentar, solucionar problemas cotidianos e 
práticos, elaborar propostas de intervenção na realidade e apresentar ideias 
bem estruturadas.

4.3 EX-ALUNAS PIONEIRAS NA EDUCAÇÃO ILHEENSE

Foram gerações e gerações de ex-alunas do Curso Normal do Ins-
tituto Nossa Senhora da Piedade-INSP, que contribuiu para o desenvolvi-
mento da educação de Ilhéus e de toda a Região.  Este é, sem dúvida, um 
dos seus maiores legados. O mérito é de todas, mas seria preciso eleger as 
pioneiras, por dever de justiça e por fidelidade à história. Assim, elegemos 
Alina Carvalho que teve como ideal a Escola Afonso de Carvalho; Dolores 
Vieira Passos e Maria de Lourdes Arbage Medauar que tiveram como ide-
al a Escola Castro Alves; a Professora Horizontina Conceição, educadora 
emérita, que dirigiu, com o Professor Osvaldo Ramos, a Escola Regina Co-
eli; e Maria Albertina Gouveia Pacheco (Tia Berta) que com a Escola Pingo 
de Gente educou gerações sucessivas.

4.3.1 Alina de Carvalho

Nasceu em 27 de fevereiro de 1911, filha de Dona Autinha e do Dr. 
Afonso de Carvalho. Segundo Sonae Nazaré de Andrade, em Três Mestres, 
1991, página 8: “Naquele dia se escreveu, no livro do destino, que Ilhéus 
haveria de ter em breve uma escola exemplar. Essa escola nasceria de fato 
duas décadas depois, no dia 1º de março de 1931. Reunia o que de melhor 
possuía a cidade, em competência, disciplina, postura ética, compreensão 
dos deveres da cidadania.... Prospere no Brasil o seu exemplo, para que a 
pátria possa ser feliz”. Alina de Carvalho foi formanda da turma de 1928, 
do Instituto Nossa Senhora da Piedade. Foram suas colegas: Alina Silva, 
Anna Nascimento, Angelina Teixeira, Gabriela Anunciação, Horizontina 
Conceição, Ignes Santos e Maria de Lourdes Marques. 
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Colégio N. S. da Piedade

Terminaram os exames do curso normal do Colégio Nossa Senhora 
da Piedade, devendo realizar-se, a 24 do fl uente, a colação do grau 
das alunas que terminaram no corrente ano o referido curso.

São as seguintes as distintas Senhorinhas que, após brilhante 
tirocínio, receberão no acreditado estabelecimento do ensino 
secundário de Ilhéus, a láurea de alunas mestras: Alina Silva, Alina 
Carvalho, Anna Nascimento, Angelina Teixeira, Gabriella Anunciação, 
Horizontina Conceição, Ignez Santos e Maria de Lourdes Marques.

Correio de Ilhéus, 17 de novembro 

de 1928, n. 1.020, primeira página.

Trecho colhido do jornal Correio de Ilhéus, em pesquisa de Alfredo Amorim da Silveira.

Aos vinte anos, ao criar a Escola Afonso de Carvalho convidou 
para sua equipe Horizontina Conceição, Dolores Vieira e Maria de Lour-
des Medauar, todas ilustres professoras que, também, estão destacadas 
neste registro.

Alina de Carvalho, ao ser homenageada em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de Ilhéus, em 08 de março de 1991, fez o seguinte 
pronunciamento:

Quero dizer algumas palavras, a título de esclarecimento, pelo fato de 
ser o Dr. Soane Nazaré de Andrade o autor do meu agradecimento à ho-
menagem que me concede esta Egrégia Câmara. Através de seis décadas 
a Escola Afonso de Carvalho lançou muitas sementes e colheu muitos 
frutos. Do alto dos meus 80 anos, revejo aqueles meninos e meninas que 
das minhas mãos recebiam a “Cartilha”. O tempo passou. Triunfaram 
na vida, como profissionais liberais, políticos, educadores, agricultores, 
comerciantes ou como simples e honrados cidadãos que engrandecem a 
nossa comunidade. Mas por que, entre tantos alunos queridos, fala por 
mim o Dr. Soane Nazaré de Andrade? Aluno interno, Soane era meu 
filho. A cartilha e as noções elementares recebidas na infância, na Escola 
Afonso de Carvalho, talvez tenham sido a prodigiosa semente que fez 
brotar a idéia da Universidade Estadual de Santa Cruz que, sem o idea-
lismo, a tenacidade e o querer forte de Dr. Soane, teríamos sido privados 
desta realidade que honra nossa Região, a Bahia e o Brasil (ANDRADE, 
1997, p. 40).
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Semeando educação: Alina de Carvalho (primeira à esquerda) e 
Horizontina Conceição (a segunda, da direita para a esquerda). 
Foto: Autor desconhecido. Acervo: INSP.

4.3.2 Horizontina Conceição (Turma De 1928)4

Nascida no dia 8 de abril de 1909, na cidade de Maraú, Estado da 
Bahia, filha de Albertino Cruz, agricultor, e Sebastiana Conceição, doméstica, 
tinha dois irmãos, Agenor e Agesilau. Horizontina morou em Maraú até, mais 
ou menos, dez anos de idade, quando se mudou para Ilhéus para estudar.

Formou-se em magistério na Escola Normal da Piedade, em 1928, 
junto com Alina Silva e Alina Carvalho.

4 Trecho de Capítulo  contribuído por Ana  Virginia  e pesquisa biográfica  de Alfredo  Amorim.
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Ensinou, pela primeira vez, na Escola da Piedade, as disciplinas 
de Geografia e Ciências, de 1929 a 1951. Foi diretora do Instituto São Se-
bastião de 1949 a 1953, da Escola Afonso de Carvalho, de 1953 a 1968, do 
Instituto Municipal de Educação (IME), de 1941 a 1971, e da Escola Regina 
Coeli, de 1968 a 1980.

Em reconhecimento ao seu trabalho, foi-lhe outorgado, pela Câ-
mara Municipal de Ilhéus, o título de cidadã ilheense, recebendo também 
medalha do Mérito Legislativo e diploma da Comenda do Mérito Legisla-
tivo de Ilhéus. Recebeu o Certificado de Reconhecimento do Ministério da 
Fazenda pela colaboração prestada ao Programa Contribuintes do Futuro, 
placa de prata “Leão de Ouro” oferecida pelo Lyons Clube de Ilhéus. Foi 
dado seu nome ao colégio estadual do bairro Hernani Sá, “Colégio Estadu-
al Horizontina Conceição”, e à Biblioteca do Colégio Vitória.

Aposentou-se em 30 de novembro de 1971.
Publicou dois livros, um para a Escola Castro Alves e outro com o 

professor Arléo Barbosa.
Católica, comemorou seus 60 anos de magistério no Colégio da 

Piedade, onde se formou, junto às colegas e melhores amigas, como Alina 
Carvalho, Alina Silva e Angiolina.

Faleceu no dia 25 de agosto de 1991, no Hospital São José, vítima 
de isquemia cerebral. Seu corpo foi sepultado no Cemitério da Vitória.

Sobre ela fala Ana Virgínia Santiago (2016). 

Conheci a professora Horizontina através de um casal amigo em co-
mum – Mariá e Oswaldo Ramos – e ficamos amigas. Sempre elegante 
no andar, no vestir-se, no falar. Conversávamos muito porque, aos sá-
bados, recebia o jornal em casa e, ao ler meus textos, ligava-me para 
comentar o que escrevi. Sempre a mestra estimulando o prosseguir, a 
estimular o meu amor pela literatura. E como a ouvi!

Numa Festa do Cacau, onde coordenei um concurso literário, co-
loquei-a como uma das avaliadoras. Aprendi muito em nossos encontros. 
Com que educação comentava comigo o que estava gostando ou não, ci-
tando sempre a importância da leitura na formação da pessoa. E vi, mui-
tas vezes, a tristeza e decepção, no falar, ao comprovar isso. “A juventude 
precisa ler”, falava, grata e emocionada, das mestras religiosas que teve na 
Piedade e lhe ensinaram tudo que pode fazer como professora.

Seus alunos do Instituto Municipal de Educação (IME) comenta-
vam comigo sobre sua competência, entusiasmo e amor que tinha pelo ma-
gistério e como fazia falta agora professoras como ela para as novas gerações.
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Esteve à frente, com professor Oswaldo Ramos, da Escola Regina 
Coeli. A mesma conduta ilibada, a mesma firmeza de propósitos ao lidar 
com o ensino.

4.3.3 Dolores Castro Vieira Passos (Turma de 1937)

Nasceu em 21 de agosto de 1921 e formou-se na Escola Normal do 
Instituto Nossa Senhora da Piedade, em 1937. A Professora Dolores Castro 
Vieira Passos exerceu o magistério com extrema vocação, recebendo grande 
homenagem na comemoração dos cinquenta anos de magistério. Começou a 
sua vida profissional como professora na Escola Afonso de Carvalho. Depois 
ao lado de Maria de Lourdes Arbage Medauar fundaram, a Escola Castro Al-
ves. Trabalhou na rede pública de ensino por mais de quarenta anos, dedican-
do-se a ensinar, mostrar valores éticos e transmitir conhecimentos no Colégio 
Estadual do Estado do Ceará, no bairro do Malhado, em Ilhéus.

Sobre ela, fala o professor Soane Nazaré de Andrade (1997).

É incontestável a força do destino. Submisso a ela, curvo a cabeça diante 
de Cristo, em cuja Casa está reunida, para confissão humilde do pecado 
inevitável. Chego até a duvidar do livre arbítrio, porque, desejando ter, 
neste momento, a alma limpa de qualquer falta, mínima que fosse, é, 
entretanto com muita vaidade que, cumprindo mandato dos meus con-
terrâneos, venho falar em seu nome no Jubileu de Ouro da Professora 
Maria Dolores Vieira Passos.
E grandes têm sido as contribuições de Dolores através dos seus alu-
nos. Sabemos, porque com ela aprendemos, que a prosperidade dos 
povos não é chuva que caía do céu como fenômeno da natureza, ou 
milagre de Deus. A prosperidade é sempre conquista da inteligência e 
do trabalho, vale dizer, conquista cultural. Eis o porquê da grande im-
portância da escola no processo de enriquecimento. Sem escolas, não 
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haverá riquezas a distribuir. Queiram ou não, a pretensiosa teoria no-
vidadeira estará sempre na escola, a chave de todos os tesouros de que 
dependem a felicidade dos povos e das nações. Sim, é na escola que 
nascem os hospitais com seus médicos e enfermeiros; é a escola que 
gera os empregos e os salários, a segurança, a ordem, a paz, a liberda-
de, assim como as técnicas que permitem a criação de todas as rique-
zas. Numa palavra – toda alegria de viver na escola, principalmente na 
escola primária, que é o vestíbulo conspícuo do conhecimento criador.

Pelos seus serviços prestados à comunidade ilheense, Maria Dolo-
res Vieira Passos foi agraciada com a Comenda do Mérito de São Jorge dos 
Ilhéus, a maior honraria outorgada pelo município. 

Faleceu, aos 94 anos, no dia 5 de abril de 2016. A prefeitura de 
Ilhéus decretou luto oficial por três dias por Dona Dolores, como era 
conhecida.

4.3.4 Maria Albertina Gouveia Pacheco (Turma de 1941)5

Maria Albertina Gouveia Pacheco, a 
querida Berta Pacheco ou Tia Berta. Por 
suas mãos passaram muitas crianças, hoje 
representando uma geração imensa de 
profi ssionais realizados.

5 Trecho de Capítulo  contribuído por Ana  Virginia  e pesquisa biográfica  de Alfredo  Amorim.
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Maria Albertina Gouveia Pacheco, filha do Dr. Raymundo do 
Amaral Pacheco e de Esther Gouveia Pacheco, nasceu no dia 9 de ou-
tubro de 1922, na cidade de Botucatu, estado de São Paulo. Morava na 
cidade de Avaré, também no estado de São Paulo, onde seu pai clinica-
va. Aos oito anos de idade, pelo falecimento de seu avô paterno, em 20 
de janeiro de 1930, o Cel. José Gomes do Amaral Pacheco, veio morar 
em Ilhéus.

Maria Albertina começou seus estudos na escola dirigida pela 
Prof.ª Elisabeth, em Avaré, e formou-se em 1941, na Escola Nossa Senhora 
da Piedade, em Ilhéus. 

Seu primeiro local de trabalho foi a Escola Afonso de Carvalho. 
Depois, fundou a Escolinha Pingo de Gente, que funcionava nos fundos da 
casa de Maria da Conceição Soares Lopes, na Avenida Soares Lopes, onde 
hoje se encontra o Edifício Mansão Anna Reis. Em 1957, associou-se à 
sua prima Maria Cleófa Pacheco Sá Barreto e fundaram a Escola Ruy Bar-
bosa, que funcionava onde se encontra hoje o prédio da Receita Federal. 
Em 1969, Maria Cleófa desligou-se da Escola Ruy Barbosa por motivos de 
saúde. A Escola Ruy Barbosa funcionou até 1972, quando foi fechada. Tia 
Berta abriu, então, a Escolinha Pingo de Gente na sua casa, na chácara do 
Alto da Boa Vista, onde residia até o dia de seu falecimento, aos 93 anos de 
idade, em 2 de junho de 2016. Foram cinquenta e quatro anos dedicados ao 
magistério. A prefeitura de Ilhéus decretou luto oficial por três dias.

Sabe-se que tia Berta foi uma das primeiras mulheres a dirigir um 
automóvel em Ilhéus. Não se casou; dedicou toda a sua vida à educação das 
crianças, que já adultos a tinham como uma segunda mãe.

Sobre ela fala Ana Virgínia Santiago (2016).

Aninho minhas lembranças no mais profundo sentimento de amor e 
gratidão por esta mulher. Com ela aprendi muito. Infante, vi a primei-
ra porta das maravilhas ser aberta por ela para conhecer o mundo en-
cantado das histórias de fadas, das brincadeiras bonitas, das cantigas 
de roda que alegravam o meu coração. Tia Berta foi a condutora de 
minha vida, mais tarde, ensinando-me a ser apaixonada por música e 
literatura. Muito aprendi em sua casa mágica, onde o Lobo Mau, que 
ilustrava uma das paredes do curso infantil, fazia artimanhas, mas não 
nos amedrontava porque tínhamos nossa heroína a nos proteger. Sua 
estatura alta não impunha receio pelo tamanho para as pequeninas vi-
das que entraram na porta aberta da Ruy Barbosa. Ao contrário, era 
doce e carinhosa e conquistava todos com os olhos que sorriam para 
seus alunos. Sentando no círculo da sala, ela virava criança para brincar 
e ensinar a respeitar o coleguinha, a saber dividir o material, quando 
necessário, começando a burilar os valores de nossa formação. Curso 
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Infantil! Ali aprendi as primeiras letras e o valor da leitura pelos livros 
de tecido que ela e Marici Pacheco seguravam e nos ensinavam a voar 
pela imaginação e conhecer mundos, ricos e imaginários mundos. Na 
Escola Ruy Barbosa ouvi, pela voz de sua irmã Marici, o som do piano e 
do violão e a maravilha que é juntar letras que estava conhecendo, criar 
enunciados e ver nascerem canções. Um dia ela me disse que a Piedade 
a fazia chorar de tanta saudade pelo que viveu e ali aprendeu. Entendi 
perfeitamente, porque é o mesmo transbordar de emoções que acontece 
em minha alma de aluna ursulina. Ah! Se ela ainda pudesse entender e 
me escutar, eu lhe diria que também sinto o mesmo querer, quando me 
transporto para a escolinha que me deu “régua e compasso” e sinalizou 
para que meus passos subissem o Alto da Colina das Quintas e depo-
sitasse, naquele espaço de ensinamentos e afetividades, o meu coração. 

4.3.5 Maria de Lourdes Arbage Medauar (Turma de 1943)

Nasceu em Ilhéus em 07 de abril de 1927. Estudou no Instituto 
Nossa Senhora da Piedade e concluiu o Curso Normal daquela Institui-
ção muito cedo, aos 16 anos de idade.  Formou-se em 1943 e foram suas 
colegas de turma: Airosa Cordeiro Gouveia, Carmem Santana, Elizabeth 
Silva, Maria Adélia Abreu Sampaio, Nilza Bonfim Figueiredo, Olga Rosa 
da Silva, oradora. No mesmo ano, fez Concurso Público para o magistério. 
Em 1943, diplomou-se como professora de piano, pela Escola de Música da 
Bahia, dirigida pelo Professor Jatobá. 

Em 1944, Lourdinha, como é chamada, iniciou sua vida profis-
sional na Escola Afonso de Carvalho, integrando a equipe de professoras 
ao lado de Maria Dolores  Vieira  Passos e Horizontina  Conceição, sob a 
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liderança de  Alina  Carvalho, diretora da Escola. Professor  Sonae Nazaré 
de Andrade foi aluno interno da  primeira turma da Escola Castro Al-
ves.  No livro “Três Mestres”, 1991, página 8, diz o professor Soane Nazaré 
sobre a Escola Afonso de Carvalho: “Reunia o que de melhor possuía a 
cidade, em competência, disciplina, postura ética, compreensão dos deve-
res da cidadania.” Este é o retrato que se traça destas ilustres professoras, 
sementes que germinaram no Instituto Nossa Senhora da Piedade. 

Segundo Dona Alina Carvalho, “Lourdinha  é calma, transmite 
serenidade  para  os  alunos, mas  com voz  baixa  e compassada,  impunha  
disciplina  e  respeito. Ama a profissão.”  

Em 1983, fundou, em Ilhéus, ao lado da Professora Maria Dolores 
Vieira Passos, a Escola Castro Alves. Ambas dirigiam a Escola Castro Al-
ves, ocupando-se Lourdinha das classes iniciais.

Cultivava a vida profissional como Professora e, permanentemen-
te, fazia Cursos de Aperfeiçoamento. Em um destes, realizado em Belo Ho-
rizonte, recebeu uma bolsa de um ano nos Estados Unidos. 

Ana Virgínia Santiago selecionou dois cartões dirigidos à Lourdi-
nha que revelam o sentimento de gratidão de pais e alunos que estudaram 
na Escola Castro Alves. 
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5.1 A LUTA E A PERSEVERANÇA, SEMPRE!

niciando a fundação da Casa da Piedade, Madre Thaís teve 
um importante meio de transporte que a auxiliou na cons-
trução, nas compras no centro da cidade, no “carrego” dos 
barris de água: o burrinho que foi suporte para uma religio-
sa única autorizada a sair do convento: Ir. Teresa Sodreau, 

querida e sorridente, que os alunos das novas gerações conheciam como Ir. 
Teresa da cantina.

Na foto, as primeiras religiosas da Piedade e a carroça com o burrinho. 
Acervo: INSP.

Segundo anotações da Madre Madalena de Jesus:

A Reverenda Madre Thaís fez a escolha de um sítio magnifico para 
ali construir a casa destinada às religiosas. Como não encontrou uma 
fonte de água bastante abundante para ser suficiente às necessidades 

I
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da comunidade, do internato e da construção, para prevenir isto, 
mandou fazer boas cisternas para recolher a água da chuva caindo 
sobre os telhados. Mas sobreveio uma seca um pouco prolongada, a 
reserva de água era depressa esgotada. Durante a dureza da prova, o 
bravo burro das ursulinas não conheceu descanso. Ao longo do dia, 
ele descia a colina e tornava a subir carregado por seus dois barris 
de água.

Escreveu ainda Madre Madalena de Jesus, a cronista ursulina:

Um sonho estimado à Piedade da Reverenda Madre Fundadora era 
construir um belo santuário em honra de Nossa Senhora da Piedade, 
titular da Capela das Ursulinas Quimperlé (France), onde ela tinha feito 
profissão e recebido tantas graças. Além de que a construção de uma 
Igreja se impunha por diversas razões:
Nossa Capela provisória podendo apenas conter a comunidade e as 
pensionistas, deixava muitos de nossos vizinhos impedidos de assistir 
à Missa de Domingo; Era difícil também ir à Catedral com caminhos 
intransitáveis em tempos de chuva.
O número de alunas crescia e a capela provisória deveria ser sala de 
estudo e de classe.
Uma vasta e bela igreja favoreceria a dignidade das funções litúrgicas e 
a piedade de nossas crianças.
As Ursulinas de Ilhéus não tendo para construir a sua capela outros 
recursos que aqueles da Divina Providencia, a Reverenda Madre Pro-
vincial (Madre Thaís), em nome de Nossa Senhora da Piedade e sob as 
proteções de Sua Excelência Bispo Diocesano Dom Manuel de Paiva, fez 
apelo à generosidade dos amigos e benfeitores, por uma Carta Circular 
na data de 19 de abril de 1919.
Este projeto deveria esperar longos anos antes de se tornar uma magni-
fica realidade. 
Ano de 1928. 
Construção da Capela. 
A Reverenda Madre Provincial não quis mais um construtor estrangei-
ro. Ela deu para isto como razão que se conserva mais a sua reputação 
quando se está no seu próprio país.
Madre Maria Clotilde Lima e sua irmã Madre Maria Úrsula conhe-
ciam um arquiteto construtor, chamado Salomão da Silveira, origi-
nário de Maragogipe, Bahia. Ele tinha já restaurado a Igreja de São 
Felipe, donde eram nossas duas Madres, e construído aquela de Santo 
Amaro com o contentamento do clero e dos paroquianos. Elas falaram 
disto à Reverenda Madre, que fez vir o Senhor Salomão da Silveira, 
que ouviu as explicações sobre os planos da casa e da igreja. Como a 
comunidade de Ilhéus não tinha grandes recursos, ele propôs colocar 
sob o mesmo teto:
1º No plano inferior uma escola gratuita, que foi mais tarde transfor-
mada em sala de festa e recepção. Ela mediria trinta metros sobre dez;
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Capela do Instituto Nossa Senhora da 
Piedade, em 1929, quando ainda era 
permitido ter imagens no altar. 
Acervo do Instituto Nossa Senhora  da Piedade 
(INSP).

Altar mor da Igreja de Nossa Senhora 
da Piedade. No período de 22 a 28 de 
fevereiro de 2016, a Capela abrigou a 
imagem de Nossa Senhora Aparecida. 
Acervo: INSP.
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2º Acima desta sala, a Igreja cuja largura total seria também de trinta 
metros, e a largura de dez, mas que teria nove metros de altura.
3º Um dormitório e uma instalação de banheiros e lavatórios.
A esta época, os caminhos que conduziam ao Colégio Nossa Senhora da 
Piedade deixavam muito a desejar. Subir a colina duas vezes por dia era 
penoso, sobretudo com tempo chuvoso. “Vós tomareis vossa refeição 
aqui ao meio dia, diz a Reverenda Madre ao Senhor Salomão da Silveira 
e assim vós vigiareis mais facilmente vossos operários”. Ele aceitou esta 
oferta com prazer. Ele aí encontrou sua vantagem e nós a nossa também. 
Os operários não perdiam seu tempo. Quando eles tinham necessidade 
de uma explicação, ele estava lá para dar-lhes. Ele mesmo estava cons-
tantemente ocupado a dirigi-los, a estudar o plano da capela, a ler revis-
tas ou tratados de arquitetura.
Foi no dia 2 de fevereiro de 1928, que sua Excelência Dom Manoel 
de Paiva benzeu a primeira pedra da capela. Nossa pobreza não nos 
permitia fazer uma festa. Essa cerimônia foi então simples e íntima. 
Ela não teve presentes senão religiosas, alguns amigos e um peque-
no grupo de crianças. Após ter agradecido a D. Manoel, a Reverenda 
Madre Thaís acrescentou: “Eu espero, Monsenhor, que nós possamos 
fazer uma bela festa quando a nossa capela será concluída e que vós 
tereis a bondade de benzê-la solenemente”. “Madre Provincial”, res-
pondeu ele, “eu não prometo benzer vossa capela quando ela estiver 
concluída, mas de a consagrar, e esta não será uma capela, mas uma 
igreja consagrada”. Ver-se-á mais tarde que nosso bom Pai fez o que 
disse: tem palavra.
Durante toda a duração da construção de nossa bela igreja, o primeiro 
cuidado de nossa venerada fundadora era, todas as manhãs, ir ver o 
trabalho da véspera. Ela tocava o cimento-armado, que de ordinário 
tinha já a solidez da pedra. Esta vigilância sempre estimulada nos evita 
um grande desastre. As paredes da igreja estavam já quase na altura da 
tribuna, quando o Senhor Salomão da Silveira devia se ausentar por 
alguns dias. Ela julga que o operário responsável não observou todas 
as indicações dadas pelo construtor para a preparação do cimento-ar-
mado. Grande foi a decepção da Reverenda Madre ao constatar no 
dia seguinte, pela manhã, que este cimento estava úmido, que ele se 
esfriou sob seus dedos, provas evidentes de que este trabalho não valia 
nada. Ela repreendeu o operário. Depois ela pôs a Madre Maria Tereza 
do Menino Jesus a par deste contratempo. Se quereis crer em mim, 
lhe dizia ela vamos refazer tudo. Vamos ter um prejuízo de seis a oito 
contos, no entanto, mais vale a pena fazer este sacrifício a ver tudo 
desabar um dia.

Inúmeras gerações conhecem o anjinho que ficava debaixo de um 
dos altares laterais da Igreja. Este anjinho, ao receber alguma doação com 
moedas, agradecia balançando a cabeça.
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Em detalhe, foto do Anjinho que integra a Capela 
da Piedade. (2016) 
Foto: Acervo do INSP.

5.2 O ENSINO RELIGIOSO

“Não sejamos religiosas que buscam glória”, dizia a Reverenda 
Madre Fundadora, e mais:

Em Ilhéus, há o Grupo Escolar para a educação primária das crianças, 
mas ali não se faz quase nada para o Catecismo e para a preparação 
para a 1ª Comunhão. Portanto, além do curso primário e do curso com-
plementar, fundaremos uma Escola Normal para preparar professores 
capazes de fazer conhecer e amar o bom Deus (Madre Thaís, 1919).

As ursulinas seguiam o pensamento de Madre Thaís. Formavam 
as alunas dando-lhes conhecimento intelectual e espiritual. As internas 
participavam da catequese nas igrejas da Vitória e de São Jorge, supervi-
sionadas por Ir. Maria de Lourdes, e rezavam o Terço em família. As alunas 
levavam um nicho com Nossa Senhora para suas casas. Também havia o 
trabalho pastoral da Legião de Maria, muito estimulado no Convento com 
as internas.
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Outras atividades religiosas integravam o propósito de uma forma-
ção sólida; para as alunas internas do Orfanato, havia um trabalho de evan-
gelização. O grupo que integrava essa formação chamava-se Cruzadinha.

Seguindo os passos de Madre Thaís, a cerimônia da Primeira Co-
munhão integrava a formação religiosa pretendida. E mesmo com a evolu-
ção do tempo, prevalecia  a tradição  do pensamento da fundadora.

A Cruzadinha: trabalho de evangelização que as religiosas faziam com as internas do 
Orfanato. 
Acervo: INSP.

Em detalhe, duas alunas do Instituto Nossa Senhora da Piedade, no 
dia da Primeira Comunhão, preparada e organizada pelas Ursulinas. 
Acervo do Instituto Nossa Senhora da Piedade.
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Grupo de alunas do Instituto Nossa Senhora da Piedade, no dia da 
Primeira Comunhão, preparada e organizada pelas Ursulinas. 
Acervo do Instituto Nossa Senhora da  Piedade.

Em detalhe, uma aluna do Instituto Nossa Senhora 
da Piedade, no dia da Primeira Comunhão, 
preparada e organizada pelas Ursulinas.
Acervo do Instituto Nossa Senhora da Piedade.
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Grupo de alunas do Instituto Nossa Senhora da Piedade, no dia da 
Primeira Comunhão, preparada e organizada pelas Ursulinas.  
Acervo do Instituto Nossa Senhora da  Piedade.

5.3 INDUMENTÁRIAS E COSTUMES 

O hábito negro foi unificado de acordo com o modelo trazido de 
Roma e adotado por todos os mosteiros da União Romana da Ordem de 
Santa Úrsula. Foi trazido por Madre São Calisto (então Priora das Mercês). 
As ursulinas da Bahia passaram a usá-lo em 3 de março de 1901.

Grupo das Ursulinas do Instituto Nossa Senhora da Piedade, em 
indumentária de hábitos negros. 
Acervo: Instituto Nossa Senhora da Piedade (INSP).
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Em detalhe, Madre Tereza do Menino 
Jesus Decroocq, entre duas Ursulinas com 
indumentárias de hábitos negros. 
Acervo do Instituto Nossa Senhora da Piedade (INSP).

Décadas depois do hábito negro, as Ursulinas passaram a usar o 
hábito branco, após o Concílio Vaticano II, o grande evento da Igreja Ca-
tólica no século XX, sob orientação do Papa João XXIII, quando houve a 
mudança e depois a liberdade de não usar o hábito. O hábito branco acom-
panhou parte da vida de muitas jovens que tiveram a sua formação na Casa 
Ursulina de Ilhéus. O mesmo respeito, o mesmo amor entre mestras e alu-
nas foi preservado.

Na foto, Madre Terezinha Decroocq, Carmelita Mendonça, ex-
aluna da turma de 1934, e Madre Sacre Coeur. 
Acervo: INSP.
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Fotos da visita da Madre Geral. Ano: 1962. 
Acervo: INSP.

Em 1962, a Madre Geral da Ordem das Ursulinas, Madre Maria 
Felícia Pastoors (mandato de 1959 a 1971), chegou ao Brasil para visitar 
todas as Casas. Veio a Ilhéus conhecer a Piedade. As religiosas usavam seus 
hábitos brancos.

Grupo de Ursulinas, do Instituto Nossa Senhora da Piedade, com indumentária branca. 
Ano: 1962, oportunidade em que a Madre Geral visitou o Instituto Nossa Senhora da 
Piedade. 

Nas fotos, vemos a chegada da Madre Geral, no Pontal, dirigindo-
se à lancha que a levaria ao outro lado da cidade. Depois, já entre as alunas 
e freiras.
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Ilustram este texto fotos da visita de Madre Maria Felícia Pastoors 
e recortes alusivos ao evento.

O carinho de Madre Felícia demonstrado 
às alunas da Piedade, ao voltar para Roma. 
Ano: 1962. 
Acervo: INSP.

Recorte do registro da visita da Madre 
Geral, Felícia Pastoors, a Ilhéus. Jornal 
Albores da Piedade, órgão do Grêmio 
Literário “Santa Úrsula”, do Instituto 
Nossa Senhora da Piedade, Ano 3, n. 
2, Julho de 1962. 

A mudança para o hábito cinza, que as irmãs passaram a usar, foi 
gradativa. Atualmente as religiosas que trabalham em comunidades fora 
do Convento, em bairros, se desejarem, são autorizadas a não usar o hábito. 

5.4 ACERVO DAS INSTALAÇÕES

No Instituto Nossa Senhora da Piedade, quem tem o privilégio de co-
nhecer suas instalações respira história e arte... Além daquilo que o Museu da 
Piedade conta em seu roteiro estabelecido: para qualquer canto que se dirija no 
convento, encontramos belezas e contares de sua história. Mesas do tempo mo-
nástico são conservadas. O piso é original, do tempo da construção. A arruma-
ção das mesas era em forma de “U”, ficando no centro as superioras. Em cada 
uma, havia três gavetas para os objetos pessoais das religiosas para as refeições.
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Grupo de Ursulinas, do Instituto Nossa Senhora da Piedade, nas escadarias do Colégio, 
com indumentária cinza. 
Acervo: Instituto Nossa Senhora da Piedade.

Grupo de Ursulinas, do Instituto Nossa Senhora da Piedade, no pátio do Colégio, com 
indumentária cinza. 
Acervo Instituto Nossa Senhora da Piedade.
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Detalhe da mesa do refeitório das Ursulinas, do Instituto Nossa 
Senhora da Piedade, do período monástico. 
Acervo do Instituto Nossa Senhora da Piedade.

Nas cristaleiras do acervo das ursulinas, os espelhos, próprios da 
época, eram “escondidos” por pinturas e ou cobertos por madeira. Segundo 
uma religiosa, para “não estimular a vaidade do olhar-se no espelho”. Elas 
possuíam em suas clausuras um pequenino para colocação dos véus de 
forma correta. Numa das peças abaixo, um trabalho de pintura de autoria 
de Madre Madalena de Jesus.

Detalhe de cristaleiras usadas pelas Ursulinas, do Instituto Nossa Senhora da Piedade, do 
período monástico. Ano 2016. 
Acervo do Instituto Nossa Senhora da Piedade.
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O Parlatório localizava-se à esquerda de quem entrava na Porta-
ria. Lá as internas recebiam seus familiares e ou pessoas autorizadas pelos 
pais. Dias e horários eram estipulados pela Direção ou pela Mestra de Divi-
são, para as visitas. Tempo: duas horas. Das 9h às 11h e das 13h30 às 15h30 
nos  dias, santos, aos domingos ou em ocasiões especiais. A maioria dos 
pais das internas vivia em cidades vizinhas; alguns possuíam fazendas de 
cacau, vinham a Ilhéus para fazer negócios e aproveitavam para visitar as 
filhas. Atualmente, faz parte do conjunto Museu da Piedade.

A seguir, fotos do Parlatório, tiradas em perspectiva, mostrando o 
conjunto de móveis que, hoje, integram o Museu do Instituto Nossa Senho-
ra da Piedade. Ano: 2016. Acervo do Instituto Nossa Senhora da Piedade.

Foto: Ana Virgínia Santiago.

Retratos de D.Eduardo Herberhold 
e D. Manuel Antonio Paiva, Bispos 
de Ilhéus. 
Foto: Ana Virgínia Santiago.
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Vista do Parlatório. 
Foto: Hermilo Menezes.

As instalações contavam ainda com dormitórios, banheiros, cabi-
ne, refeitório e enfermaria, como algumas imagens abaixo mostram.

Detalhes dos banheiros e cabines do internato, do Instituto Nossa Senhora da Piedade. 
Acervo: Instituto Nossa Senhora da Piedade-INSP.

Detalhes da sala de atendimento e leitos da Enfermaria do internato. 
Acervo: Instituto Nossa Senhora da Piedade-INSP.
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Detalhes do refeitório do Instituto Nossa Senhora da Piedade. 
Acervo: Instituto Nossa Senhora da Piedade-INSP.

Nestas salas de aula, mostradas a seguir, as ursulinas passaram 
conhecimentos. Nelas as alunas aprendiam a ser cidadãs, porque as reli-
giosas tinham visão além da época. Suas alunas aprendiam não só o que 
significava ser dona de casa, mas o crescimento intelectual. A educação 
era solidificada com a diversidade. Elas tinham aulas de religião, huma-
nidades, línguas estrangeiras (francês, latim, inglês), português, retórica, 
filosofia, física, química, ciências, história, geografia, aritmética, matemá-
tica, prendas domésticas (artesanato, corte, costura, bordados) e formando 
a noção da estética aprendiam belas artes, música e canto. Nas estantes da 
sala de estudos, as alunas internas adquiriam conhecimentos. Uma espécie 
de minibiblioteca. Madre Santo Inácio era a mentora e responsável pelo 
empréstimo dos livros. O silêncio era exigido e considerado uma virtude. 

Detalhes da sala de aula do Instituto Nossa Senhora da Piedade. 
Ano: 1960. 
Acervo: Instituto Nossa Senhora da Piedade-INSP. 
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Detalhes da sala de aula do Instituto Nossa Senhora da Piedade. 
Acervo: Instituto Nossa Senhora da Piedade-INSP. 

Detalhes da sala de estudo do Instituto Nossa Senhora da Piedade. 
Acervo: Instituto Nossa Senhora da Piedade-INSP. 

O Instituto Nossa Senhora da Piedade mantinha desde sua im-
plantação laboratórios para as aulas práticas de ciências, biologia, física e 
química. O Instituto Nossa Senhora da Piedade tinha como titular para as 
cadeiras de ciências e biologia   a professora Horizontina Conceição.   

Detalhes dos laboratórios do Instituto Nossa Senhora da Piedade. Ano: 1929. 
Acervo: Instituto Nossa Senhora da Piedade.
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Em detalhe, três alunas do Instituto Nossa 
Senhora da Piedade, em sala de aula de biologia, 
com a professora Horizontina Conceição. 
O famoso esqueleto “Zé”, motivo de tantas 
brincadeiras nos intervalos das  aulas. Ano: 1929. 
Acervo: INSP.

Em detalhe, três alunas do Instituto Nossa Senhora da Piedade, em sala 
de aula de geografi a com a professora Horizontina Conceição, ex-aluna 
e mestra. Ano: 1929. 
Acervo: INSP.
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Detalhe de capa de uma Prova Final. Ano: 1956; e detalhe de um 
Boletim do Instituto Nossa Senhora da Piedade. Ano: 1963.

5.5 DISTINTIVO E HINO SERVIAM

SERVIAM = SERVIR. O lema de Jesus 
Cristo: “Não vim para ser servido, 
mas para servir” (Mt 10, 4).

No distintivo constam duas séries de estrelas representando a 
Constelação da Pequena Ursa, alusiva à Santa Úrsula (homenagem à União 
Romana da Ordem de Santa Úrsula) e à estrela Polar, símbolo da marcha 
para o ideal ursulino. A cruz representa a fé católica, alicerce maior das 
religiosas ursulinas.
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O hino era cantado pelas alunas da Piedade até a década de 1960, 
antes de entrarem nos salas de aula e em todas as solenidades. As ex-alunas 
antigas ainda preservam a tradição e o cantam em seus encontros:

HINO SERVIAM
1. SALVE! BELA INSÍGNIA QUERIDA
FORMOSO INSPIRADO BRASÃO
FULGURA SEMPRE EM NOSSA VIDA,
IMPERA EM NOSSO CORAÇÃO.
DIRIGE EM MEIO DA TERRENA LIDA
OS NOSSOS PASSOS ATÉ O FIM
A SUA VOZ SEJA SEMPRE SEGUIDA
COMO A DE UM CELESTIAL CLARIM.

CORO

REPITAMOS SINCERAMENTE
DOS ANJOS FIÉIS O CELESTIAL CLAMOR
EU SERVIREI A CRISTO FIELMENTE
AO SALVADOR
AO REDENTOR
AO DEUS DE AMOR
AO SALVADOR 
AO DEUS DE AMOR
COM LEALDADE, ARDENTEMENTE.

2. NUM CAMPO DE ESTRELAS SEMEADO
DOMINAM A CRUZ E O SALVADOR
ELE É O CAMINHO IDEAL TRAÇADO
QUAL LEVA AO CÉU, PÁTRIA DE AMOR
POR ESTA ESTRADA SEMPRE TRILHAREMOS
ILUMINADOS PELA CRUZ
COM FERVOR,LIDAREMOS,LUTAREMOS
E VENCEREMOS POR JESUS!

CORO

3. FORMAR QUEREMOS SOBRE A TERRA
EM TODA PARTE NOBRE ESCOL
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E DESTA VIDA DENTRE GUERRAS
SERÁ JESUS DIVINO SOL
DA VIDA, O NOSSO ESTANDARTE GLORIOSO
DE SANTA ÚRSULA SERÁ
DE NOSSO PEITO FIEL E VALOROSO
NINGUÉM JAMAIS O ARRANCARÁ.

5.6 O INTERNATO

Madre Thaís – como todas as ursulinas francesas chegadas ao Bra-
sil – iniciou um marco no crescimento intelectual de Ilhéus, exercendo papel 
importantíssimo na educação da Bahia, transformando, inclusive, a formação 
das jovens da cidade, que antes não tinham a opção de escolas para meninas.

Ao introduzir o curso de língua francesa teórico e prático para as 
alunas, preencheu a lacuna que existia na cidade. A exemplo da primeira Su-
periora francesa que dirigiu o Colégio das Mercês, Madre Maria Germana, e 
que ocupou o espaço deixado com o desaparecimento do Colégio Francês, na 
capital, Madre Thaís iniciou um novo tempo. As alunas do Colégio da Pieda-
de falavam em francês com suas mestras, que vislumbravam o futuro de suas 
alunas. Ela sonhava com mulheres cultas, prendadas, com valores cristãos e 
familiares, porém com independência para ocupar o seu lugar na sociedade.

Milhares de alunas conviveram com as ursulinas e passaram pela 
Piedade e, muitas delas, vindas de outras cidades, viveram no Convento em 
regime de internato; algumas do município só retornavam para suas casas 
à tarde, no sistema de semi-internato.

A disciplina era exigida. Os hábitos, os valores e princípios morais 
eram respeitados porque as religiosas seguiam o padrão rígido da forma-
ção de caráter e sabiam de sua responsabilidade diante das famílias que 
ali deixavam suas filhas. Foram formadas inúmeras turmas profissionais, 
mestras da educação que transferiram para outros jovens o conhecimento 
adquirido na Casa do Alto das Quintas. E muitas alçaram voos maiores, 
ocupando altos cargos na área escolhida.

As internas eram separadas por idades, em suas respectivas di-
visões, sob a responsabilidade de uma religiosa. As cores de suas roupas 
identificavam as respectivas divisões.

Muitos contares de gratidão e saudades ouvimos quando conversa-
mos com ex-alunas que foram internas. A amizade era preservada pela con-
vivência de ano após ano. Até nos lugares marcados nas mesas do refeitório 
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as ursulinas exercitavam a sabedoria. Para que todas se conhecessem, as re-
ligiosas determinavam lugares (identificados pelos objetos personalizados 
de cada uma) e aplicavam a interação, modificando, em tempo determinado 
pelas mestras, os novos lugares nas mesas. No refeitório, as religiosas davam 
aulas, chamadas de “civilidade”, ensinando como sentar à mesa, usar os ta-
lheres, o que hoje chamamos de etiqueta.

5.7 GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES 

Detalhe da gruta Nossa Senhora de Lourdes, 
doação da Família Decroocq, para o INSP. 
Acervo: Instituto Nossa Senhora da Piedade. 

Ela ainda permanece na chamada “Rocinha”... 
Daí foram retiradas as pedras para a construção dos edifícios que 

compõem o Instituto Nossa Senhora da Piedade. 
Ficou o marco onde foi instalada a imagem de N. S. de Lourdes, 

um dos presentes da família Decroocq. 
Ela foi local tradicional para as despedidas das alunas concluintes 

do Ginásio ou Normal com seus Mestres. Décadas e décadas registraram 
a despedida das alunas posando diante da imagem de Nossa Senhora de 
Lourdes. A partir de 1971, já com alunos e alunas, a tradição continuou. 
Até hoje, quando os ex-alunos se reúnem e visitam o querido colégio, eles 
registram o momento de felicidade e as lembranças. 
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5.8 DOAÇÃO DO PALÁCIO EPISCOPAL

As ursulinas sempre mantinham escolas gratuitas para crianças 
carentes, anexas às escolas particulares em todas as suas Casas na área de 
educação.

“Em 1934, confiando-se, como sempre, no Sagrado Coração de 
Jesus, cheia de fé e amor ao próximo, Madre Thaís fundou o Orfanato Santa 
Ângela ao qual o Santo Bispo D. Eduardo deu o Palácio Episcopal, ainda 
em construção, situado no Alto da Colina (antigo Alto das Quintas), próxi-
mo ao Colégio N. S. da Piedade.”

Religiosas Ursulinas com alunas do Orfanato Santa Ângela. Ano: 1934.  
Acervo: Instituto Nossa Senhora da Piedade.

Religiosas Ursulinas com alunas, do Orfanato Santa Ângela. Ano: 1934.  
Acervo: Instituto Nossa Senhora da Piedade.
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Cópia do documento de doação do Palácio Episcopal. Ano: 1934. 
Acervo: INSP.

A seguir, o registro da construção da segunda parte do Palácio 
Episcopal para abrigar o Orfanato. D. Eduardo Herberhold, amigo e gran-
de benfeitor do Instituto Nossa Senhora da Piedade.

Construção da 2ª parte do Palácio Episcopal. Ano: 1939. 
Acervo: Eliane Sabóia.
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Silva Campos (2006, p. 680) descreve:

O Frei Dom Eduardo José Herberhold foi o segundo Bispo de Ilhéus, 
no período de 1931 a 1939. No dia 22 de março de 1931 fez sua entrada 
solene na diocese o 2o. bispo Dom Frei Eduardo José Herberhold, com 
enorme concurso de fiéis, e muitas demonstrações de respeito e de júbilo. 
Em 15 de maio de 1933 doou para as Irmãs Ursulinas o terreno e o pré-
dio do Palácio Episcopal para a fundação de um orfanato para crianças, 
que hoje é a Escola Santa Ângela, para crianças pobres.
Sua gestão se caracteriza pelo intenso movimento missionário na sede 
e no interior da diocese. Continuou as obras de construção da catedral. 
Escreveu duas cartas pastorais. Criou as paróquias de Itajuípe e Ibicaraí. 
Trouxe os padres franciscanos para a diocese e começam a trabalhar nas 
paróquias de Itajuípe e Caravelas. Fundou a Associação de Santa Isabel 
das Senhoras da Caridade.
Dom Eduardo era considerado um homem de Deus e de extrema carida-
de. Com o clero era um verdadeiro pai. Andava em constantes visitas pas-
torais. Em numerosas e difíceis viagens pelo interior da Diocese, às vezes 
até correu perigo de vida. Vivia extremamente pobre. Todo dinheiro era 
para a construção da catedral. Era um homem de oração e de muito sacrifí-
cio. Visitava com frequência os pobres e os prisioneiros. Tinha verdadeiro 
amor aos seus diocesanos. Procurava realizar em tudo o seu lema: “Tudo se 
faça na caridade”. Já doente, nas visitas era necessário regular-lhe o tempo 
de atender aos fiéis, para o necessário repouso prescrito pelo médico. 
Em 1939, participou, no Rio de Janeiro, da Assembléia dos Bispos do 
Brasil. Ao retornar à Bahia, desembarcou em Salvador no dia 24 de ju-
lho de 1939 e, na noite do mesmo dia, veio a falecer de um ataque car-
díaco. Estava com 67 anos.
Sua morte foi profundamente sentida. Sua santidade, bondade e man-
sidão a todos cativava; por isto ele continua a viver no coração dos seus 
diocesanos.
Ele está sepultado na catedral, que ele tanto quis terminar, mas não 
conseguiu.

Cópia de cartão manuscrito por Dom Eduardo dirigido, às Ursulinas 
de Ilhéus, à  época do Santo Padre Pio XII.
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Cópia do Diário da Tarde, de Ilhéus, 26 de julho de 1939, n. 3.346, 
coluna “Notas e Ecos”, noticiando a morte de Dom Eduardo. 
Acervo: INSP.

A nota acima registra a homenagem das Ursulinas, que dá o nome 
do querido e amigo benfeitor da Casa, ao Orfanato Santa Ângela.

5.9 ORFANATO E ESCOLA PROFISSIONAL D. EDUARDO

No dia 7 de fevereiro de 1916, na casa episcopal, o casal José das 
Neves Cezar Brasil e Dona Adelaide Schaun Brasil fez a doação do terre-
no do Alto das Quintas a Dom Manuel Antônio de Paiva, então Bispo de 
Ilhéus, com a condição que o mesmo habitasse lá. Dom Manuel, então, co-
meçou a construir o palácio. No mês de junho do mesmo ano, parte daque-
le terreno foi doado às Ursulinas, pelo mesmo casal, que logo começaram a 
construção do Colégio. Em 31 de julho de 1928, deu-se a assinatura do ato 
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de doação do terreno, por Dom Manuel, sendo registrado em cartório em 
1º de outubro de 1929. Em 1930, deu-se a fundação da Escola Santa Terezi-
nha (gratuita) que, em 1934, passou a chamar-se Escola Santa Ângela. Com 
a morte do então bispo D. Eduardo Herberhold, em 24 de julho de 1939, 

Cópia do Estatuto, do Orfanato e Escola Profi ssional Dom Eduardo, publicado no Diário 
Ofi cial do Município de Ilhéus. Ano: 1939. 
Acervo: INSP.
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a Fundação passou a ser denominada Orfanato Dom Eduardo, em 1940, 
“como preito de gratidão”.

Segundo registros de Madre Madalena de Jesus,

Chega o ano de 1934 e Madre Thaís Paillart realiza um de seus maiores 
desejos: fundar um orfanato. Mais uma vez a providência divina apre-
senta-se diante dela. O substituto do bispo D. Manuel Antonio de Paiva, 
recém empossado, o franciscano alemão D. Eduardo Herberhold, de-
cide doar o Palácio Episcopal (em construção) para as Ursulinas, pois 
além de o Alto das Quintas ser de difícil acesso, evitando o cansaço dos 
padres para subir a colina, ele desejava viver no meio do seu povo. Única 
exigência: ser um orfanato ou obra similar. Com a doação, a Ursulina 
toma as providências para o término da construção.
Em 15 de setembro de 1934, a casa recebe as duas primeiras meninas 
(que deveriam ser órfãs paternas) para viverem no Orfanato que rece-
beu o nome de Santa Ângela, em homenagem à fundadora da ordem de 
Santa Úrsula.
Fica então Madre Thaís com dedicação exclusiva para os pobres e a res-
ponsável pelo ensino do catecismo e direção do atelier de costura.
Com a morte de D. Eduardo, em 24 de julho de 1939, como gratidão pela 
amizade e dedicação do bispo à Piedade, e para que seu nome ficasse 
eternizado, as ursulinas passam a denominar o orfanato de D. Eduardo.
Funcionou durante 27 anos a casa que abrigou centenas de meninas ór-
fãs, preparou-as com educação doméstica, com habilidades para costura 
e trabalhos manuais, muitas continuando os estudos – curso ginasial e 
pedagógico, e até outras, professoras concursadas pelo Estado.

Em 1954, a Escola Santa Ângela passou a ser Grupo Escolar Santa 
Ângela, e em 1966 começou a funcionar a Escola Noturna no Santa Ângela, 
abrindo as portas para alunos adultos.

Duas ursulinas dedicaram-se intensamente à Escola: Madre Ana 
de Jesus Loureiro e Madre Maria Clara Carvalho de Melo.

Segundo a cronista ursulina da época,

No ano de 1960, foi firmado o primeiro convênio com a Secretaria de 
Educação e Cultura do Estado da Bahia, permitindo a continuidade da 
Escola, assinado pela então diretora Madre Maria Lina Carvalho. Foram 
publicados os Estatutos da Escola Santa Ângela, pertencente ao Instituto 
Nossa Senhora da Piedade. Registrada a Escola na Superintendência do 
1ª grau – Nível 01 – do Ensino Elementar da Secretaria de Educação e 
Cultura do Estado da Bahia. Ato de criação – Portaria 1837. Em 1982 
cria-se a Classe Especial para atender crianças especiais com deficiência 
auditiva nas salas regulares (na faixa etária de 03 a 29 anos) e tem como 
meta principal a integração das crianças onde participam de todas as 
atividades da escola, sendo respeitadas as suas limitações e diferenças 
individuais.
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Cópia do Jornal Ofi cial, do Município de Ilhéus, de 07 de novembro de 1956, que publica 
a Lei 518, reconhecendo de utilidade pública a Escola Profi ssional Dom Eduardo. À 
esquerda, recorte de notícia do Diário da Tarde de Ilhéus, 03 de maio de 1957. 
Acervo: INSP.

Cartão manuscrito da Madre Terezinha do Menino Jesus Decrock, agradecendo ao 
benfeitor José Lourenço da Fonseca Silva.
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O objetivo da Escola Profissional D. Eduardo era formar mulheres 
carentes para terem uma profissão. Era reconhecida, fazia exames para a 
conclusão e dava diploma. Além de religião, oferecia os cursos de corte, 
costura e bordados (bainha aberta, labirinto, ponto de cruz, pontos de-
corativos), ministrados pelas alunas e internas Norma Lúcia Amaral dos 
Santos, Antônia Pinheiro e Maria das Graças Pinheiro.

As aulas eram iniciadas às 13h30 e terminavam às 16h30.
Como político, à época, o Vereador José Lourenço da Fonseca Sil-

va, amigo da Madre Terezinha de Jesus Decroocq, foi um grande benfeitor 
da Escola Profissional e da Escola Santa Ângela. Na condição de político, 
teve destacada atuação para que o Município de Ilhéus, através da Lei 518, 
de 7 de novembro de 1956, declarasse a Escola Profissional Dom Eduar-
do de utilidade pública. Posteriormente, como se vê na nota do Diário da 
Tarde, maio de 1957, a Madre Terezinha de Jesus Decroocq requereu a am-
pliação das atividades do Orfanato Dom Eduardo, anexando uma Escola 
de Corte e Costura e Economia Doméstica, solicitando que a referida ins-
tituição passasse a ser denominada Orfanato e Escola Profissional Dom 

O vereador José Lourenço da Fonseca 
Silva, grande defensor da Casa Ursulina, 
na Câmara de Vereadores de Ilhéus. 
Ano: 1957. 
Acervo: INSP.
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Eduardo. O Vereador, numa demonstração de compromisso com a causa, 
doou todas as máquinas de costura e de datilografia para a Escola Profis-
sional, e as carteiras para a Escola Santa Ângela.     

Foi um permanente defensor da Casa Ursulina na Câmara de Ve-
readores de Ilhéus.

Festas natalinas da Escola Santa Ângela

Festa de Natal da Escola Santa Ângela. 
Acervo: INSP.

Festa de Natal da Escola Santa Ângela. 
Acervo: INSP.
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AVES SEM NINHO
Dadi Kruschewsky

Há, por este mundo, afora, uma infi nidade de 
desventuras, de espetáculos cruéis e dolorosos, que 
deixa pasmada e cheia de desiludida tristeza a alma da 
gente, fazendo-nos pensar (durante o espaço emocional 
que em nós se grava, espaço este quase sempre curto, à 
espera apenas de uma sugestão mais forte de alegria 
para esvair-se), no sentido da vida, aguçando-nos o desejo de desvendar 
esse mistério de todos os tempos, cercando nossas mais queridas ilusões 
e aspirações de um misto de tédio supremo e desencanto e fazendo-nos 
sentir toda a extensão da incapacidade humana.

Essa piedade, que nos faz pensar tão somente em nós próprios, e 
desejar tão intensa quão inutilmente imunizar-nos contra as desgraças, 
esquecendo os desgraçados, é piedade egoísta, fraca e infrutífera. É ela 
que nos faz cobrir o rosto com as mãos, ou desviar a vista de uma cena 
cheia de trágico realismo, ciosos da tranquilidade e alegria de nosso 
espírito que não deve ser turbado por – “Idéias tristes”!

Mas, existe a verdadeira piedade, a piedade que fl oresce em 
esquecimento próprio, abnegação e forças generosas para o consolo dos 
males alheios; é a piedade sem exclamações de horror, mais cheia de ação 
fi rme e benéfi ca, a piedade sem cálculo, altruísta e encantadora, que com 
o intuito de colher a rosa não recua ante os espinhos, enfi m a “piedade 
compaixão” inspiradora do gesto devotado e sublime das religiosas 
Ursulinas, do Colégio Piedade, ao abrirem seus braços acolhedores e amigos 
às orfãzinhas desamparadas, criancinhas sem afeto, tristes, pequenas 
almas tão queridas de Jesus, pobres “aves sem ninho”, que desconhecem o 
sabor de um beijo materno ou dele sentem a saudade infi nita, que não mais 
sentirão a quentura suave do abraço de mãe e para quem essa palavra 
é um sonho roto, dolorosamente inatingível! E, ao amplexo carinhoso das 
esposas de Cristo correm elas, já com um sorriso a pairar-lhes nos lábios 
pouco afeitos ao riso, como que antevendo no céu até então plúmbeo de 
suas tristes vidinhas um raio dourado de sol, e compreendendo que, ali, 
no “Orfanato D. Eduardo”, entre aqueles braços sagrados, esquecerão as 
tristezas e formar-se-ão jovens capazes de enfrentar um futuro que se 
lhes depara agora cheio de perspectivas mais seguras.

Estou certa pois, que no dia de fi nados, todos aqueles que forem 
visitar o cemitério da Vitória levarão um óbolo, por mínimo que seja, 
na intenção de seu querido, o qual, bela fl or espiritual, reverterá em 
benefício da louvável e humanitária obra do “Orfanato D. Eduardo”.

Diário da Tarde, 29.10.1943, n. 4.614, (quarta página).

Texto escrito por Andrelina Maria (Dadi) Kruschewsky Lucas aos 18 anos. Embora não 
tenha estudado na Piedade, sensibilizou-se com a grande obra das Ursulinas em Ilhéus, 
fazendo a homenagem ao Orfanato. De tradicional família católica ilheense, foi interna 
dos 10 aos 16 anos no Regina Coeli (SP), dirigido por freiras italianas. Voltou a Ilhéus, 
onde foi professora da Escola Afonso de Carvalho, propriedade de uma ex-aluna, a 
professora Alina de Carvalho. 
Acervo: Pesquisador Alfredo Amorim da Silveira.
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Festa de Natal da Escola Santa Ângela. 
Acervo: INSP.

5.10 URSULINAS QUE MARCARAM ÉPOCA

5.10.1 Madre Madalena de Jesus Marques, a cronista ursulina 
da Piedade

Foto de Madre Maria Madalena de Jesus, 
oradora da turma, 1923.
Acervo: INSP.
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Diva de Andrade Marques foi oradora da primeira turma de 1923 
da Piedade e primeira aluna do Colégio a se tornar Ursulina, passando a ser 
chamada Madre Madalena de Jesus Marques.

Nunca saiu da sua Casa em Ilhéus, a não ser para cursos ligados 
às suas funções na Secretaria, onde era responsável por toda a documenta-
ção  das alunas que ali passaram. Arquivista perfeita. Doação total de amor.  
Sensível Pintora que, pela humildade e voto confirmado em sua profissão 
religiosa não assinava os quadros que até hoje enfeitam o colégio.

Viveu no Convento dando exemplos de organização, dedicação e 
amor à Casa que a acolheu, tendo o respeito de todos que com ela convi-
veram por seus silêncios, pela simplicidade, voz baixa, andar compassado 
e pelo amor à memória e à história do Instituto Nossa Senhora da Piedade.

Costumo dizer que Madre Madalena ocupou, em Ilhéus, a função 
poética e sensível de “cronista” das ursulinas religiosas de sua comunidade, 
cargo comum na Ordem em todo o mundo, responsável por todas as infor-
mações que hoje sabemos. Numa época em que não existiam as facilidades 
do mundo atual, em que a interligação une os continentes, Madre Madale-
na teve a preocupação de documentar, numa espécie de testamento para a 
posteridade, todas as ações, todos os momentos de alegria e dor da Casa e 
das Irmãs, todos os sonhos e a concretização deles, sob a forma manuscrita 
e ou datilografada, numa caligrafia perfeita e inconfundível. 

Faleceu em Ilhéus, em 20 de agosto de 1991.
A ela devemos o contar do Colégio. A ela devemos a gratidão de 

todas as histórias registradas, todas os gritos de luta e amor desde o início 
da fundação desta Casa, que neste ano de 2016 comemora seu Centenário.

Por causa dela sabemos a trajetória de uma Instituição que repre-
sentou o marco da educação em toda a região grapiúna.

Quando festejou suas Bodas de Ouro de profissão religiosa, sua 
grande amiga e ex-aluna Diva Pitta Lima discursou: “Eu a conheci ainda 
estudante, aluna de prol, alta, elegante, equilibrada, o mesmo falar manso 
e calmo de hoje, o mesmo olhar firme e quiçá penetrante que sabia “adi-
vinhar”, sim, “adivinhar” as malandrices da turminha do primário. Ela é a 
senhora e dona da papelada que representa a vida da Casa – da matrícula 
ao diploma é com ela”.

Neste ano em que festejamos os 100 anos do Instituto Nossa Se-
nhora da Piedade, agradecemos, à querida Madre Madalena, a sua vida 
dedicada à Casa de todos nós. 

A seguir, duas fotos que revelam o dom artístico da Madre Mada-
lena de Jesus.
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Cristaleira do Período Monástico cujo detalhe 
foi pintado por Madre Madalena de Jesus. 
Acervo: INSP. 

Tela do Sagrado Coração de Jesus, pintada a óleo 
por Madre Maria Madalena de Jesus.
Acervo: INSP.
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Diário da Tarde, de 24 de julho de 1984, por Diva Pita Lima, 
aluna da Turma de 1930.

Poema de Madre Madalena dedicado ao INSP em seus 50 
anos. Jornal Presença, agosto/setembro de 1966 (jornal do 
Grêmio Literário Santa Úrsula, do Colégio).
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5.10.2 Irmã Teresa Sodreau

Foto da Irmã Teresa Sodreau 
(1901-2002).
Acervo: INSP.

Ir. Teresa nas obras da Piedade. 
Na foto, ela de avental, na 
construção. Sempre em 
conversas com alunas, ela 
contava, sorrindo, o que fazia. 
Acervo: INSP.
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Ela nasceu Marie Louise Josephine Augustine Sodreau, em 18 de 
março de 1901, em Aviré, Maine et Loire, France. Tornou-se Soeur Marie 
Térèse de l’Enfant Jesus Sodreau; para todos os alunos, Ir. Teresa.

No início da fundação da Piedade, foi a religiosa autorizada a sair 
do Convento e descer a colina, com seu terreno íngreme chamado “cami-
nhos de cabra”, para fazer as compras. Participou, também, ajudando na 
construção e conviveu com o sr. Salomão da Silveira e Sr. Anésio Ribeiro da 
Silva, os construtores que continuaram a obra sonhada por Madre Thaís.

Teve como grande amigo Sr. Pereira, dono da Padaria Luso, que, 
muitas vezes, a levava no seu caminhãozinho até a colina, pelo grande peso 
que a religiosa carregava com as compras. 

Segundo uma ex-aluna e interna, Lavínia Nunes Sena: “Fui várias 
vezes com Ir. Teresa até a cidade. Eram escolhidas as que tinham boas notas 
e bom comportamento. Descíamos a colina para as compras.”

Na década de 1960, Ir. Teresa ficou com a responsabilidade de 
vender as “merendas da cantina”. E sempre sorridente, sotaque francês 
nunca esquecido, cativou todos os que a conheceram.

Faleceu em 4 de setembro de 2002, em Ilhéus.

Festa de Natal dos funcionários, em 24 de dezembro de 1961. 
Acervo: INSP.

Na foto acima, Ir. Teresa Sodreau com os senhores Maroto, Cíce-
ro, Antônio, Aristides, Plínio, Manuel, Arlindo, Walter e Domingos, todos 
funcionários queridos, sempre solícitos, que conviveram com as ex-alunas. 
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Sr. Cícero e Sr, Plínio eram os “fiéis escudeiros” das alunas quando, no 
recreio, deixavam os sapatos (substituindo o podão!) pendurados nas man-
gueiras na “colheita” das deliciosas mangas.

5.10.3 Madre Maria Bernadete Sampaio

Foto de Madre Maria Bernadete 
Sampaio (1907-1983).
Acervo: INSP.

Nasceu em Boa Vista, Pernambuco, em 17 de janeiro de 1907. Fa-
leceu em 15 de setembro de 1983, em Ilhéus, dia da querida Casa que a 
recebeu em 15 de agosto de 1934.

Após o falecimento de Madre das Vitórias, Ir. Maria Bernadete 
Sampaio assumiu, em 1969, a Diretoria Técnica da Escola Profissional para 
“moças e senhoras de condição humilde” (carentes), dando-lhes aulas de 
datilografia, tapeçaria e bordado”. Dedicou sua vida à Escola, deixando 
seus ensinamentos para muitas mulheres que se tornaram profissionais.

Foi Mestre de divisão das pequenas internas e Mestre de classe de 
religião no curso primário. Nos cursos ginasial e normal, ensinou desenho, 
prendas domésticas, pintura e artes industriais.

Foi responsável pela sacristia até 14 de setembro de 1983, um dia 
antes de falecer.

5.10.4 Madre Josefina Guimarães

Em 1954, foi criada a Escola Profissional Dom Eduardo, anexa ao 
Orfanato, onde eram ministrados cursos de corte e costura, bordado a mão 
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e datilografia. Como professora de datilografia, a Madre Josefina Guimarães 
teve sua atuação na Escola Profissional Dom Eduardo, dedicando parte de sua 
vida à direção desse Curso. Faleceu no INSP, em 26 de novembro de 1996.

Diploma da Escola Dactylographica conferido a Ir. Josefi na Guimarães. 
Acervo: INSP.

Foto de Madre Maria Josefi na 
de Jesus.
Acervo: INSP.
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5.10.5 Madre Ana de Jesus Loureiro

Foto de Madre Ana de Jesus 
Loureiro. Ano: 1936. 
Acervo do INSP.

Chegou em Ilhéus em 6 de julho de 1936. Professora formada na 
Piedade, também foi Mestra de Divisão das internas, secretária do Ginásio, 
Conselheira Local de 1947 a 1953 e Ecônoma em Ilhéus e na comunidade 
de Resende (onde ficou apenas 1 ano), RJ.

O orfanato D. Eduardo e a Escola Santa Ângela foram as suas duas 
paixões. 

Faleceu em 7 de março de 1981.

5.10.6 Madre Maria Clara Carvalho de Mello

Foto de Madre Maria Carvalho Melo. 
Acervo: INSP.
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Só por um período deixou a Piedade para dirigir o Colégio da 
Soledade, na capital. Dedicou toda a vida à Escola Santa Ângela.

O amor que Madre Maria Clara nutria pela instituição era conhe-
cido. Sentia-se feliz, em sua casa, como dizia sempre, tendo a preocupa-
ção de preparar os alunos para a vida, passando-lhes valores importantes 
para a formação de caráter. Severa, porém com o coração transbordando 
de amor por “meus meninos”, foi incansável com sua equipe para realizar o 
seu ideal e nunca abandonou a sua função de guardiã da “sua” Casa, mes-
mo no fim da vida.

Faleceu em Salvador, em 26 de junho de 2004.

Em destaque, Diploma de Adelaide Carvalho de Melo (Madre Maria Clara), 
do curso normal, concluído no Instituto Nossa Senhora da Piedade, em 
Ilhéus /Bahia. 
Acervo: INSP.

5.10.7 Madre Maria das Vitórias

Chegou ao Brasil em 12 de novembro de 1931. Faleceu em 2 de 
novembro de 1969.

Em 26 de novembro de 1969, Ariston Cardoso, advogado, pro-
prietário do Diário da Tarde e ex-prefeito de Ilhéus publicou, com o pseu-
dônimo de Paulo Sérgio, um artigo intitulado “Madre das Vitórias”.  
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Foto de Madre Maria das 
Vitórias. 
Acervo: INSP.

Recorte do artigo Madre das Vitórias, publicado no Diário da Tarde, 
em 26 de novembro de 1969. 
Acervo: INSP.
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5.10.8 Maria Garcia

Maria Garcia em seu local de trabalho e missão. 
Foto: Autor desconhecido. 
Acervo: INSP.

Como ela contava, bem jovem quis se “tornar freira”, recebendo as 
bênçãos dos pais e vindo para Ilhéus. Foi recebida por Madre Thaís Paillart 
e desde o primeiro encontro foi criado um elo de amor entre Maria Garcia 
e a Reverenda fundadora daquela Casa.

Tudo a encantou. A grandiosidade do colégio (e que ela testemu-
nharia o crescimento muitos anos depois), os silêncios, as orações, a dis-
ciplina, a contrição com a fé que professava e o amor pela obra em prol 
da educação e também a solidariedade, acolhendo e dando formação aos 
carentes que buscavam aquela Casa.

Uma coisa, porém, entristeceu a querida Maria. A impossibilida-
de de visitar a família em sua cidade, pois teria que fazer renúncias... E com 
o amor incondicional pelos pais, a postulante à vida religiosa conversou 
com Madre Thaís dizendo de sua vontade de regressar ao seu lar, porque 
não poderia viver sem visitá-los.

Vendo a capacidade de amor daquela jovem, Madre Thaís não a 
deixou ir embora. E delegou a Maria Garcia uma missão, só abandonada 
quando acabou o seu ciclo vital entre nós, que ela “ agarrou” com respon-
sabilidade e obediência.

“Minha filha, você será a guardiã desta Casa. Tome conta dela!”
Foi assim, com estas palavras, que nossa inesquecível Maria obe-

deceu ao chamado da Priora guardando a portaria da Piedade.
Ali, calada, voz baixa e mansa, em total concentração, fazia os ter-

ços com as ferramentas doadas pela própria Madre Thaís para vender na 
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recepção, as suas costuras, que tecia com linhas e perfeição, os trabalhos 
para venda em prol das obras sociais da Casa.

Tive a honra de desfrutar de sua amizade, de herdar de meus pais 
o encantamento retribuído por aquela doce mulher, que reverenciava os 
amigos, respeitava a disciplina da hierarquia e mostrava a gratidão que ti-
nha pela Casa e pelas religiosas nos olhos marejados quando falava de Ma-
dre Thaís e de sua vida dedicada.

Como Maria Garcia, duas vidas também dedicaram amor à Pie-
dade e com ela revezavam os turnos e a responsabilidade, na mesma função 
– guardar a portaria e a Casa: Roquelina Cardoso (hoje aposentada) e Sr. 
Américo (ainda em exercício). São testemunhas vivas dessa história que 
comemora 100 anos. Eles três representam todos os colegas que assumem 
hoje a missão de vigiar, de guardar e de proteger a vida que existe depois 
daquela porta fechada!

5.11 MARCOS IMPORTANTES E INESQUECÍVEIS

5.11.1 Escola de Música

Silva Campos, em “Crônica da Capitania de São Jorge dos Ilhéus” 
(2006), cita: 

Tendo vindo à cidade o professor Pedro Jatobá, diretor da Escola 
Normal de Música da Bahia, tratar da oficialização dos cursos de 
música locais, filiando-se àquela Escola, a fim de evitar a ida dos 
respectivos alunos à capital para prestação de exame, atingiu o obje-
tivo colimado, nomeando duas docentes para regerem as cadeiras de 
teoria e de piano, anexando também o curso de violino do professor 
Malaguti à nova sucursal, cuja direção confiou à madre superiora do 
Colégio da Piedade. Nesse estabelecimento far-se-iam d’ora em dian-
te os exames, em presença de um fiscal do governo do Estado. Aos 
alunos aprovados seriam expedidos diplomas pela Escola da Bahia 
(em 1935). 

Mais adiante: “Realizaram-se, a 5 de fevereiro de 1936, os primei-
ros exames da Escola Normal de Música, em número de 23: teoria, solfejo, 
piano e violino”.

As Ursulinas, além da formação social e educacional, proporciona-
ram às alunas o ensino de línguas estrangeiras e artes, estimulando também 
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os talentos na área de pintura, artesanato e música. A primeira professora a 
dar aulas de piano foi Madre São Paulo Imbrecq. 

Em 1936, o curso de Música da Piedade foi equiparado à Escola 
Normal de Música da Bahia.

Em destaque, a professora Balbina Conceição Barreto e alunas, em 
recital, no Salão Nobre do Colégio Nossa Senhora da Piedade. 
Acervo INSP.

Na foto acima, Professora Balbina Conceição Barreto, que minis-
trou aulas de piano na Piedade, numa apresentação no Salão Nobre do Co-
légio, com alunas da família Póvoas, homenageando as mães com “As vozes 
da Primavera”, em 14 de maio de 1957. 

5.11.2 Grêmio Santa Úrsula

O Grêmio Santa Úrsula, criado pelas alunas com o apoio das mes-
tras ursulinas, foi um marco na vida do Colégio porque, segundo a ex-alu-
na, psicóloga Sildete Costa, que o presidiu no período de 1961 a 1967, “foi 
de uma importância indiscutível, complementando a formação humana e 
cristã de todas nós”. 

As sessões de gala eram cerimônias socioculturais, que aconte-
ciam no Salão Nobre onde eram feitas apresentações de jograis, canto/
coral, exibição de piano, monólogos, leitura das redações que se destaca-
vam no mês, declamações de poesias, sempre sob a responsabilidade das 
alunas.

Promoveu concursos literários em parceria com a Loja Maçônica, 
na época dirigida pelo Venerável Francolino Neto, e com a Associação Co-
mercial de Ilhéus. 
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Foi através do capelão da Piedade, Frei Paulo Buss, que o Grêmio 
teve uma influência fundamental no crescimento espiritual das alunas com 
a criação da União dos Estudantes Cristãos (UESCA), que integrava jovens 
de várias cidades do interior baiano, num movimento alicerçado no amor, 
respeito humano e solidariedade para a construção de casas destinadas às fa-
mílias carentes, que eram sorteadas. Tinha a participação da Prefeitura local, 
que doava o terreno, da comunidade e de comerciantes dos municípios sorte-
ados. Cada obra era supervisionada por um pedreiro e pelo querido capelão.

O Grêmio Itambé participava da “Obra do Berço”, iniciativa de 
Madre Thaís que ficou preservada.

Grêmio Santa Úrsula, em ação solidária, sob a supervisão do Frei Paulo Bus, no intervalo 
da construção de uma casa para as famílias carentes. 

Abaixo se vê o registro de uma sessão do Grêmio Santa Úrsula 
com a apresentação de música. Todas as alunas usavam o uniforme de gala.

Em destaque, ao   piano, a aluna Maria 
das Graças de Araújo Góes, em sessão do 
Grêmio Santa   Úrsula. 
Acervo: INSP. 
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Em destaque, recorte da folha de rosto do Jornal Albores da 
Piedade, do Grêmio Santa Úrsula. 
Acervo: INSP.

Jornal Albores da Piedade, ano 4, abril e maio de 1964. Recorte da 
palestra, na sessão do Grêmio Santa Úrsula, proferida pelo Professor 
Dr. Soane Nazaré de Andrade, em 26 de abril de 1964. 
Acervo: INSP.
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Jornal Albores da Piedade, número 5, junho e julho de 1964. Recorte do artigo “O Brasil e 
a Juventude”, do Professor Soane Nazaré de Andrade.  
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Jornal Albores da Piedade, número 8, outubro de 1965. Recorte da 
entrevista com o professor Soane Nazaré de Andrade.

5.11.3 A Banda da Piedade

Nos desfiles oficiais do 7 de setembro, ou em datas especiais, as 
“meninas das freiras” eram aguardadas e aplaudidas na Av. Soares Lopes.

Foto: Autor desconhecido. 
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Foto: Autor desconhecido. 

Foto: Autor desconhecido. 

5.11.4 Esportes na Piedade

A educação proporcionada às jovens, no Instituto Nossa Senhora 
da Piedade, primou sempre pela Educação Integral em que o Esporte teve 
uma grande importância. Os primeiros registros, em 1938, deram prevalên-
cia, desde aquela época, ao vôlei feminino. Na década de 1960, teve grande 
destaque a participação do professor Dr. Hélio Araújo, cuja atuação ultrapas-
sava o dever formal, pois foi o grande incentivador do VIP (Vôlei do Instituto 
Piedade). Este time recebeu inúmeros troféus. Sua atuação foi marcante que, 
por iniciativa da ex-aluna e ex-atleta do VIP, Sildete Costa, em 27 de setem-
bro de 2014, foi inaugurada a sala Professor Dr. Hélio Araújo, onde estão co-
locados, em exposição, os troféus conquistados nas décadas de 1960 e 1970. 

O Instituto Nossa Senhora da Piedade foi, também, destaque no 
futebol de salão, conquistando vários troféus, e mais tarde, com a constru-
ção da piscina olímpica, ampliou a educação integral, oferecendo mais uma 
modalidade esportiva.
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Registro da homenagem prestada ao Professor Hélio Araújo, com 
a presença de ex-alunas e ex-atletas do VIP e da Irmã Georgina, 
coordenadora pedagógica do INSP. Ano: 2014. 
Acervo: Sildete Costa.

Exposição dos troféus, na sala Professor Dr. Hélio Araújo. Ano: 2014. 
Acervo: Sildete Costa.

Em comemoração aos 99 anos do Instituto Nossa Senhora da 
Piedade, em 25 de setembro de 2015, ex-alunas e ex-atletas do 
VIP, de algumas décadas, participaram de um jogo de vôlei.
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Alunas praticando Educação Física. Ano: 1938.  
Acervo: INSP.

Alunas praticando Educação Física. Ano: 1938.  
Acervo: INSP.

Alunas praticando vôlei em 1938.
Acervo: INSP.
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Alunas praticando vôlei.  Ano: 1938.  
Acervo: INSP.

Equipe de vôlei da Piedade (VIP), em Salvador, 1965.
Acervo: INSP.

Equipe do VIP (Vôlei do Instituto Nossa Senhora da Piedade). 
Ano: 1960.
Acervo: INSP.
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Equipe do VIP (Vôlei do Instituto Nossa Senhora da Piedade).  Ano: 
1960. 
Acervo: INSP.

Equipe de Vôlei da Piedade (VIP) com o Prof. Hélio Araújo. 
Acervo: INSP.
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Equipe do VIP (Vôlei do Instituto Nossa Senhora da Piedade).  Ano: 
1972. 
Acervo: INSP.

Equipe de Futebol de Salão (FUTSAL) com o professor Renato 
Peixoto. Ano: 2015. 
Acervo: INSP.
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Aulas de Educação Física no Ginásio de esportes e na piscina do Colégio com o professor 
Anacleto Barreiros. Ano: 2015. 
Acervo: INSP. 

Por iniciativa da ex-aluna e ex-atleta do VIP Sildete Costa, houve 
uma homenagem patrocinada por ela em sentimento de gratidão ao mestre 
e paraninfo de sua turma, o Prof. Hélio Araújo, em 27 de setembro de 2014, 
na Sala dos Troféus.

5.11.5 O Ginásio de Esportes

O ginásio de esportes em Construção. Ano: 1965.  
Acervo: INSP.

O Ginásio de Esportes do Instituto Nossa Senhora da Piedade teve 
sua construção iniciada em 1965. Esta era mais uma iniciativa decisiva para 
o desenvolvimento do esporte, no processo educativo do Instituto Nossa 



CAPÍTULO 5 – A COMUNIDADE URSULINA PARA ALÉM DA EDUCAÇÃO  |  181

Senhora da Piedade, fruto do sentimento de amor e amizade do casal Luiza 
Virgínia Vieira Mota (Luvi) e José Silveira Mota, benfeitores do Instituto 
Nossa Senhora da Piedade. Ilhéus não pode esquecer o espírito empreen-
dedor de José Silveira Mota e a ligação afetiva de Dona Luvi pelo Instituto 
Nossa Senhora da Piedade. Seguindo o exemplo de sua avó Ana Vieira, que 
foi a anfitriã de Madre Maria Thaís quando chegou a Ilhéus para conhecer 
a cidade e deu de presente à fundadora da Casa Ursulina, em Ilhéus, a ima-
gem de Nossa Senhora da Piedade.

Carta de Madre Terezinha do Menino Jesus para o casal José Silveira Mota e Luiza 
Virgínia Vieira Mota (Luvi).  Ano: 1965. 
Acervo:  INSP. 
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Na foto, Sra. Luiza Virginia Vieira Motta (Luvi) e Sr. 
José Silveira Motta, casal cujas famílias tiveram 
ligação afetiva profunda com o colégio. Foto: Autor 
desconhecido. 
Acervo: INSP.

5.11.6 Campanha da Restauração TV Santa Cruz

No dia 2 de janeiro de 1993, numa iniciativa do diretor geral da 
TV Santa Cruz, Dr. Lício Fontes, foi criada a Comissão de trabalho para a 
limpeza e restauração do conjunto arquitetônico do Instituto Nossa Senho-
ra da Piedade, incluindo o Palácio Episcopal, além da pintura e instalações 
hidráulicas e elétricas.

Várias empresas participaram da campanha. A Prefeitura Muni-
cipal de Ilhéus, através do então prefeito Antônio Olímpio, assumiu a mão 
de obra.

A Comissão Organizadora foi formada pelos seguintes membros: 
Coordenador Dr. Lício de Almeida Fontes (TV Santa Cruz), Ir. Francis-
ca (Instituto Nossa Senhora da Piedade), Alberto Albagli, Antônio Ocké e 
José Lourenço da Fonseca Silva (Finanças) e Getúlio Carvalho (represen-
tante de d. Valfredo Tepe, Bispo de Ilhéus).

Para a divulgação da referida campanha a Comissão era composta 
por Ana Virgínia Santiago (ex-aluna), Maurício Maron (ex-aluno) e Valé-
rio de Magalhães (jornalista).
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Recorte de Jornal, de 1993, com foto da Comissão Organizadora: Lício 
Fonte (presidente), Alberto Albagli, Antonio Ocké, José Lourenço, 
Getúlio Carvalho e Irmã Francisca (diretora do INSP à época). 
Ano: 1993.  
Acervo: Ana Vírginia Santiago.

Recorte de Jornal, de 1993, com foto da Comissão Organizadora: Lício 
Fonte (presidente), Alberto Albagli, Antonio Ocké, José Lourenço, 
Getúlio Carvalho e Irmã Francisca (diretora do INSP à época). 
Ano: 1993.  
Acervo: Ana Vírginia Santiago.
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Release do jornalista Valério de Magalhães sobre a campanha de restauração do 
Instituto Nossa Senhora da Piedade, coordenada pela TV Santa Cruz (6/1/1994).
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Recorte do Diário da Tarde, órgão de imprensa que participou 
da campanha “Piedade - abrace esta causa”.

Recorte do Diário da Tarde, órgão de imprensa que participou 
da campanha “Piedade - abrace esta causa”.
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Adesivo da Campanha, do patrocinador Conlar.

Panfl eto de divulgação, com texto dos ex-alunos Ana Virgínia 
Santiago e Maurício Maron.
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Piedade restaurada. 
Acervo: Lício Fontes.

Para a festa da conclusão da Restauração, o Instituto Nossa Se-
nhora da Piedade, sob a direção de Ir. Georgina da Costa, teve o altar e as 
imagens da igreja restauradas com o apoio da Chanceler Maria de Fátima 
Ramos, que enviou o restaurador do Rio de Janeiro.
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Fotos do processo de restauração em trabalho feito com lâminas de ouro. Acima a 
imagem de Santa Joana D’Arc. 
Acervo: INSP.

Folder do espetáculo.
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O desfi le de agradecimento.

5.11.7 Biblioteca Francolino Neto

O mestre de tantas alunas que passaram pela Piedade deixou lem-
branças inesquecíveis em todas. Ao falecer, sua família doou ao INSP vários 
títulos de sua biblioteca pessoal. A biblioteca está instalada em uma das 
salas do Museu da Piedade.
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Biblioteca em homenagem ao Professor Francolino Neto. 
Fotos: Ana Virgínia Santiago.

Sala da Biblioteca e acervo de livros. 
Foto: Ana Virgínia Santiago.

Espaço da Biblioteca e livros do Professor Francolino Neto. 
Fotos: Ana Virgínia Santiago.
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5.11.8 Projetos e ações

Iniciando o Projeto de Educação Global, o Instituto Nossa Senho-
ra da Piedade enviou a primeira turma para Cambridge, na Inglaterra, em 
1996, através da Education First (EF), que “é uma empresa de educação 
internacional especializada em intercâmbio cultural, viagens educacionais, 
cursos de idiomas no exterior e programas de preparação para universida-
des de língua inglesa”.

Primeira turma do Projeto Educação Global. 
Acervo: INSP.

Depois, foram a alguns países da Europa visitando museus e co-
nhecendo a cultura de cada um. A coordenadora do projeto e da proposta 
foi a ursulina Ir. Georgina Costa.

A partir daí as seguintes turmas foram, por intercâmbio, a colé-
gios ursulinos. Ir. Georgina conserva, em seu pensamento de educadora, 
os mesmos princípios e valores herdados da fundadora da Piedade, Madre 
Thaís Paillart, mudando, porém, a metodologia pedagógica que acompa-
nha o desenvolvimento do pensamento atual. Une ao ensino religioso a 
educação integrada do ser humano, formando o cidadão. Por isso a im-
portância de implantar a educação do meio ambiente e para a paz, tendo a 
visão do amanhã.

Vê com entusiasmo e acredita na juventude do mundo atual em 
que a interligação aproxima os povos. Desse pensamento criou, em 1996, 
o Projeto Educação Global, onde o colégio faz o intercâmbio enviando os 
seus alunos para outros colégios ursulinos nos Estados Unidos e na África. 



192  |  ANA VIRGÍNIA SANTIAGO

A primeira turma viajou para Cambridge acompanhada pelo Prof. 
Ramayana Vargens. Gabriel da Fonsêca Santiago, aluno que participou do 
intercâmbio na Europa, concluiu o doutorado em Composição na Univer-
sidade do Texas (UT) e, em 2009, veio ao Brasil e fez um espetáculo em 
Ilhéus, em benefício do Programa de Educação Global da Piedade.

Programa do espetáculo.

Título de Embaixador Global concedido ao ex-aluno Gabriel da Fonseca Santiago.
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Muitas ideias foram e são realizadas nos projetos em que a escola 
trabalha com coordenadores, professores, alunos e, quando extracurricu-
lares, com funcionários. Muitos eventos bonitos surpreenderam e encan-
taram a cidade pela criatividade, pela meta de educar com atividades di-
versificadas que explorem e desenvolvam a capacidade do aluno de criar. 
Fazendo para aprender!

Prof. Ramayana Vargens, no setor pedagógico, assinou projetos 
que são inesquecíveis. Cidadão Jesus foi um deles. Fez parte da programa-
ção da Semana Santa, convidando os ilheenses a subir a colina para acom-
panhar a trajetória de Jesus, com estrutura profissional onde toda a comu-
nidade da escola participava. Na equipe, dois ex-alunos, Brunek Susmaga e 
Hermilo Menezes.

Outros eventos foram realizados, com estruturas diferentes, du-
rante muitas décadas. O palco da Casa Ursulina de Ilhéus sempre disse 
presente à cultura, apoiando ações como o “Auto da Cidade Glorificada” 
encenado no auditório da Piedade, uma ideia de Jorge Saraiva Castro em 
homenagem à consagração da Catedral de Sebastião. Os jograis, as audi-
ções musicais, as sessões do Grêmio, as peças dirigidas pela Profa. Lúcia 
Góes atestam a trajetória do colégio que vislumbra horizontes de expecta-
tiva na forma de educar.

O Instituto Nossa Senhora da Piedade mostrou, à cidade, a sua 
história com desfiles memoráveis, saudou os 500 anos do descobrimen-
to da América, questionando o cidadão brasileiro, agradeceu à TV Santa 
Cruz a restauração na campanha que movimentou a comunidade e alguns 
empresários. As Feiras de Ciências, as Semanas Temáticas do calendário 
católico, os Mosaicos Culturais surpreendentes, a homenagem ao Amado 
Jorge, a parceria do Museu da Piedade (com uma ex-aluna como curado-
ra, Anarleide Menezes) levando os alunos, desde o pré-escolar, a sentir, a 
tocar, a ter intimidade com a arte são – dentre tantos outros – exemplos 
daquilo em que a Casa Ursulina investe para modernizar as práticas peda-
gógicas e atingir o objetivo de educar.

Dentre os muitos momentos significativos que marcaram a 
trajetória do colégio, registram-se o início do Curso de Computação 
e Processamento de Dados (em 1986), o espetáculo Cidadão Jesus, o 
Mosaico Cultural, as Feiras de Ciências, o desfile, sob a forma de Escola 
de Samba, pelos 500 anos do Descobrimento da América (“Brasilei-
ro, quem sou Eu?”), Amado Jorge (80 anos do escritor), o desfile em 
agradecimento à restauração da Piedade (campanha feita pela TV Santa 
Cruz em 1994), com a participação de funcionários, alunos e ex-alunos, 
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projetos desenvolvidos e coordenados pelo Prof. Ramayana Vargens, 
onde, segundo Ir. Georgina Costa, o Colégio “reformula a educação, 
modernizando a prática pedagógica”, seguindo a tradição e as propostas 
do “estar à frente” das diretorias anteriores.

Em atas do arquivo pessoal das religiosas, comprova-se isso com a 
informação de que “desde 1957, o INSP participa, em Salvador, das confe-
rências proferidas pelo matemático Malba Tahan”.

Muitas passaram pela Direção da Piedade deixando as suas re-
alizações, como caminhos abertos ao prosseguir visando à evolução. O 
Instituto Nossa Senhora da Piedade implantou a proposta dos quatro pi-
lares que fundamentam a educação baseada no relatório da UNESCO, na 
visão de Jacques Delors: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 
a viver juntos e aprender a ser”.

O Colégio solidifica a sua mensagem na educação e na evolução 
das competências, visando atividades diversificadas que exploram e desen-
volvem a capacidade dos alunos.

Professores de arte trabalham em sintonia com os temas escolhi-
dos e realizados durante o ano em conjunto com as outras áreas. 

Comemorando seus 80 anos, o Curso Integral, sob a coordenação 
de Ir. Regina Consolação, atualmente em mandato como Provincial, traba-
lhou com professoras e alunos a trajetória de Madre Thaís em uma COL-
CHA DE RETALHOS, trabalho feito por alunos da profa. Rosana Calasans, 
das 1as e 2as Séries.
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Folder da 1ª Feira de Ciência e Tecnologia, em 1993.
Acervo: INSP.

Publicado no Diário de Ilhéus, 18 de novembro de 2006.
Acervo: INSP.
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Publicado no Diário da Tarde, ano 63, 6 de novembro de 1996, p. 2. Célia 
Aleluia da Silva, da turma de 1946.
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Folder de 2006 e 2009
Acervo: INSP.

Programação dos 90 anos
Acervo: INSP.
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Projetos de Artes
Acervo: INSP.

Programação dos 94 anos
Acervo: INSP.
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Lançamento do Jornal Eco Kids, publicado no Diário de Ilhéus.
Acervo: INSP.

5.12 ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNAS(OS): O COMPROMISSO COM 
O AMOR

O orgulho de fazer parte da família ursulina. 
Em qualquer geração, em todos os momentos, pisar naquela Casa 

faz o coração bater mais forte porque a emoção das lembranças bonitas 
prevalece.

As ex-alunas antigas tinham uma entidade muito forte. Fizeram 
muitas campanhas com cunho social, realizaram ações, aplaudiram mui-
tos, por merecimento, e viam na Casa que as acolheu pequeninas e acom-
panhou seu crescimento físico, intelectual e pessoal, o seu segundo lar. 
Eram uma instituição! 
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As ursulinas nos deram, além da educação e da formação como 
cidadãs, a capacidade do gostar eterno, do querer estar presentes, do con-
tinuar ursulina. Sempre!

Aqui a homenagem a todas que presidiram a entidade, que plan-
taram tantas ações e que conservaram e conservam, até hoje, o amor pelo 
Colégio. A nossa gratidão, também, aos nossos mestres, às queridas mes-
tras que conosco conviveram tantos anos.

O momento é de saudades bonitas, de lembranças etéreas e de 
reconhecimentos. 

Os quereres firmados ali, como colegas, as lembranças de convi-
vência, muitas amigas até hoje, as presenças existentes no lembrar, mesmo 
à distância, as lições que foram assimiladas fazem do passado um alerta 
para o presente avivar a memória e solidificar o futuro. 

Aos queridos Humberto Barbosa e Hélio Araújo, que nos deram 
tantas alegrias com as “meninas do vôlei”, o VIP, a certeza de que a semente 
que eles plantaram está dando frutos até hoje.

Agora, os “meninos da Piedade” juntam-se às meninas e fazem 
bonito em suas modalidades.

A partir de 1971, a Piedade abriu os portões para a turma mista.
Somos ex-alunos e a Instituição deve e precisa contar conosco!
Ser um ex-aluno da Piedade é um estado de espírito. O sentimen-

to que ficou enraizado em relação à instituição que nos educou é muito 
forte. Ele atravessou gerações e engrandece a alma. Os anos que todos pas-
saram na Casa Ursulina não pode ser esquecido. Que, olhando o Alto das 
Quintas, a tão querida Colina, nunca seja esquecido o Colégio, pois saímos 
com as nossas essências buriladas, nossos caminhos protegidos pela fé e 
pelo conhecimento.

Que, ao comemorarmos o centenário, uma data tão significativa 
para a região, nunca seja esquecido o legado de Madre Thaís Paillart e Ma-
dre Terezinha de Jesus Decroocq, duas abnegadas francesas que escolhe-
ram o Brasil e a nossa cidade, Ilhéus, como segunda pátria. Aqui viveram, 
edificaram e suas cinzas repousam em nossa terra. Elas, que trouxeram re-
ligiosas, inúmeras europeias que deixaram seus países, suas famílias para, 
em nome da fé e da certeza N’Aquele que as protegia, professar o amor 
incondicional, a beleza do doar, a alegria do ser!

Que tenhamos orgulho, sim, de nossa querida Piedade! 
No dia 14 de abril de 2016, alguns ex-alunos saudaram a Madre 

Geral Cecília Wang que veio de Roma para uma visita ao Brasil, firmando 
o nosso compromisso de amor pela Piedade.
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Priora Ir. Cintia Lessa, Diretora Pedagógica Ir. Georgina Costa, 
Madre Geral da Ordem Ursulinas no Mundo, Ir. Cecília Wang e Ir. 
Neuzimar, Conselheira Geral, residindo, atualmente, em Roma. 
Foto: Ana Virgínia Santiago.

Ex-alunos: Norma Amaral, Eugênia Castro Carvalho, Lavínia 
Nunes Sena, Michel Mendonça, Vera Maron Costa, Diva Brito, 
Ana Luiza Mota Lavigne, Lúcia Soub, Ana Virgínia Santiago, 
Maria Heloína Moura Costa, Eliana Reis, Lourdes Medauar, entre 
Ir. Georgina e Ir. Cintia, Angela Cardoso Silva, Gustavo Lucena, 
Renée Albagli Nogueira e Sildete Costa. 
Foto: José Nazal Pacheco Soub (ex-aluno).
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A seguir, alguns momentos e lembranças eternizados no querido 
Colégio.

Acervo: INSP.
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5.13 COMUNIDADE URSULINA EM 2016

Na foto, da esquerda para a direita, Ir. Jacinta, Ir. Cintia Lessa (Priora), Ir. 
Velarcy, Ir. Célia e, sentada, Ir. Georgina, diretora pedagógica. 
Foto: Anarleide Menezes.

Acervo: INSP.



O MUSEU DA PIEDADE

CAPÍTULO 6

Por Anarleide Cruz Menezes*

* Anarleide Cruz Menezes: Gestora do Museu da Piedade e Curadora do seu acervo. Vi-
ce-Presidente da Rede de Museus e Pontos de Memória do Sul da Bahia. Articuladora 
Territorial de Museus – Território de Identidade Litoral Sul (DIMUS-IPAC-BA). Mem-
bro da Câmara Setorial de Patrimônio do Conselho Municipal de Cultura de Ilhéus-BA. 
Graduada em Letras (FESPI-BA). Especialista em Educação e Relações Étnico-Raciais 
(UESC-BA). Professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Produção Textual 
e História da Arte.
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Vista aérea da fachada do Instituto Nossa Senhora da Piedade. 
Acervo: INSP.

6.1 MEMÓRIA E IDENTIDADE REGIONAL

Unidade Museológica do Instituto Nossa Senhora da Pie-
dade foi um sonho concretizado há 25 anos para ser o de-
tentor e comunicador da trajetória das Ursulinas em Ilhéus. 
O Museu da Piedade, como é amplamente conhecido, é um 
mecanismo cultural de suma importância para Ilhéus e Re-

gião. Ponto turístico de grande visibilidade, a arquitetura gótica revivalista6 
do prédio que o abriga é também a responsável por sua existência ímpar no 
Estado da Bahia. 

Inaugurado em 1991, o Museu da Piedade é fruto da iniciativa da 
Irmã Efigênia Brito, a qual reverencio e homenageio im memorian, ilumi-
nada pelo saudoso Sr. José Lourenço da Fonsêca, em parceria com o CDL 
local, cujo Presidente, à época, era o Sr. José Leite, e com o apoio do Go-
verno Municipal, Prefeito João Lyrio. Inicialmente criado para comunicar 
o acervo pertencente ao Instituto Nossa Senhora da Piedade (INSP) em sua 
trajetória pelo século XX, foi revitalizado em 2007. Com nova expografia, 

6 Gótico revivalista ou neogótico: Vale aqui frisar que, também chamado de escola neo-
gótica, o movimento de revivalismo gótico influenciou, significativamente, a Europa e 
as Américas. Estima-se a construção de mais obras em arquitetura neogótica nos sécu-
los XIX e XX que durante o movimento gótico original.

A
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o Museu ampliou ações de Educação Patrimonial ao possibilitar que estu-
dantes das escolas públicas e particulares da Região estreitassem laços com 
o passado, enquanto se apropriavam da própria história contada através 
das visitas guiadas à sua exposição de longa duração.

A Tarde Municípios/09.07.1991, anunciando a inauguração do Museu da Piedade. Vista 
do Palácio Episcopal, local onde funcionou inicialmente.

A restauração do acervo, catalogação, identificação e minuciosa ex-
pografia fizeram parte das medidas iniciais para que o INSP pudesse ofere-
cer ao município aquele que se tornaria uma ferramenta cultural e artística 
de abrangência nacional e internacional. O Museu da Piedade, dessa forma, 
define a sua missão de contribuir para a valorização da história da Região Sul 
da Bahia, através das ações de Educação Patrimonial e de Conservação de Pa-
trimônio. A exposição permanente do acervo, representativo de uma época 
marcante e fundamental para a região, apresenta-nos um tempo áureo, quando 
esta se consolidou como a maior produtora e exportadora de cacau do mundo. 

1º Sarau Cultural – Exposição Castro Alves, abrilhantado pela participação da 
Comunidade Escolar com o espetáculo Liberdade! Liberdade! em homenagem ao Dia da 
Poesia, em março de 2008.
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As atividades promovidas pelo Museu da Piedade, após a sua 
revitalização, coordenadas por sua gestora, Professora Anarleide Cruz 
Menezes, e orientadas pela diretora pedagógica do INSP, Irmã Maria Ge-
orgina Costa, vêm proporcionando à região, durante a última década, a 
Educação Patrimonial correspondente ao trabalho secular de educação 
formal que sempre desempenhou a Instituição ao qual pertence. Servir 
de memorial para aquelas que forjaram uma nova região, educando suas 
mulheres, é uma missão que exige fé e coragem, respeito à memória re-
gional, além de postura crítica diante do novo, sem perder de vista sua 
história, suas raízes.

Sala Madre Thaís.

 Mobiliário em madeira nobre; utensílios em louça, cristal e pra-
ta; baús oriundos da França; telas emolduradas em madeira entalhada ou 
folha de bronze em alto relevo; documentos e fotografias; objetos pessoais 
das fundadoras; pianos e harmônios; equipamentos analógicos; biblioteca 
de livros raros; memorial de família; paramentos litúrgicos e cálices utiliza-
dos pelos primeiros capelães nas celebrações eucarísticas dentro do INSP; 
obras de arte sacra... o ecletismo do seu acervo revela a diversidade e abran-
gência das atividades desenvolvidas pelo INSP nos últimos cem anos.

Sala Madre Thaís.
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O exercício diário para a gestão do Museu da Piedade consiste 
na realização permanente e efetiva da Educação Patrimonial no âmbi-
to escolar. Um exercício constante de promover e valorizar a identidade 
social, ao usar suas dependências para comunicar códigos de comporta-
mento e padrões de civilização do século passado no sul da Bahia, daqui-
lo que é digno de ser preservado e guardado na memória. Com firme-
za de propósito, buscando os melhores caminhos a trilhar, as atividades 
desenvolvidas pelo Museu buscam tornar o estudante um disseminador 
da cultura e identidade regionais em seus lares, transformando-se num 
multiplicador capaz de compreender sua própria história como parte de 
um todo maior.

Educação Infantil Integral da Piedade em atividade na Academia de Letras, em 14 de 
março de 2016.

Para registrar de forma marcante o centenário do INSP, em 14 
março de 2016, Dia da Poesia, o Museu da Piedade promoveu, para os 
alunos da Educação Infantil Integral da Piedade, uma tarde de contação 
de histórias e outras atividades ligadas à leitura, literatura e preservação 
ambiental, na Academia de Letras de Ilhéus. A parceria entre as institui-
ções proporcionou dinamismo e evolução para a experiência vivida pelos 
estudantes, a de apropriação do saber literário e, para os organizadores, de 
novas possibilidades perante os atuais desafios.

6.2 HISTÓRIA, TRADIÇÃO E MODERNIDADE

O Conjunto Arquitetônico da Piedade é uma sólida construção de 
estilo eclético, em que predomina, na fachada central, o gótico revivalista 
próprio do início do século XX. Constitui-se símbolo cultural para a cidade 
e região desde a sua fundação, em 1916, por freiras da Companhia de Santa 
Úrsula, ordem romana radicada em diversos países do Novo e do Velho 
Mundo. A edificação se compunha, inicialmente, de um Convento e uma 
Escola em regime de internato. Em menos de três décadas, já se agregavam 



CAPÍTULO 6 – O MUSEU DA PIEDADE  |  211

um Orfanato e uma Escola Profissionalizante em prédio anexo, esses desti-
nados ao público feminino e desfavorecido de posses, àquela época.

 Madre Thaís, inspirada por Nossa Senhora da Piedade, e Madre 
Theresinha do Menino Jesus Decroocq, confiantes em suas companheiras 
de jornada, deram início a essa história que faz parte da vida de muitas fa-
mílias que tiveram suas filhas e filhos educados a partir de valores sólidos, 
enraizados na união e preservação da justiça social e no amor ao próximo. 
Educar valorizando o passado com total abertura para os avanços da mo-
dernidade e suas tecnologias. Afinal, citando o imortal poeta português 

Fachada da Piedade.

Madre Teresinha do Menino Jesus Decroocq e Madre 
Thais do Sagrado Coração Paillart
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Camões: “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,/Muda-se o ser, 
muda-se a confiança: Todo o mundo é composto de mudança,/Tomando 
sempre novas qualidades.”

Aos cem anos de existência, o Instituto Nossa Senhora da Piedade 
continua agindo de forma incisiva e marcante para disseminar educação 
e cultura, contribuindo para o desenvolvimento do município ao educar 
jovens para o convívio justo e cristão em sociedade. O sopro inicial foi 
o convite feito, em janeiro de 1916, pelo 1º Bispo de Ilhéus a Madre Ma-
ria Thaís do Sagrado Coração Paillart, freira francesa da Ordem italiana 
conhecida como Ursulinas. D. Manuel de Paiva propôs à nobre Irmã que 
aqui fundasse um instituto feminino, já que a região, na época, carecia de 
educação formal, especialmente para mulheres. 

O Município de Ilhéus recebeu, com a atenção merecida, aquelas 
que apresentaram ao interior da Bahia as seis primeiras profissionais em 
Magistério: equipararam a Escola Normal, em 1922, e formaram sua pri-
meira turma em 1923. A partir daí os galhos cresceram e por toda parte há 
frutos dessa árvore do conhecimento e da ética em toda a região. O INSP 

Fachada Central da Capela de Nossa Senhora 
da Piedade.
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preencheu uma lacuna importante e urgente para a formação da sociedade 
regional: educar as mulheres que sustentariam a memória e os costumes 
locais, crianças e jovens que, num futuro próximo, transformariam a face 
regional. Palavras proferidas pela ‘Mestra’ Thaís: Scio Qui Crediti! – Sei em 
quem acredito! – soaram, durante décadas, nos ouvidos daquelas e daque-
les que abraçaram essa sagrada missão.

6.3 FÉ TRADUZIDA EM ARTE

Detalhe do Altar-mor da Capela de Nossa Senhora da Piedade.

Já instaladas no prédio que abrigava Convento e Internato, em 
pleno funcionamento, deu-se início à obra que ergueria a Capela de Nos-
sa Senhora da Piedade. A partir de campanhas, toda a região auxiliou na 
construção daquela que é símbolo da arquitetura neogótica para o Estado 
da Bahia. Projetada por um arquiteto francês e executada pelo constru-
tor Salomão da Silveira, a Capela foi consagrada em 31 de agosto de 1929. 
Completa, pois, 87 anos realizando celebrações, batizados, missas e casa-
mentos. Muitas vidas foram unidas sob as bênçãos da Piedosa Mãe que, do 
altar, zela pelos seus filhos. 
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Vitrais e detalhe do altar com Pietá, ao centro.

A beleza de seus vitrais que encenam ‘As dores de Maria’ gera, em 
todos, encantamento pela sua conservação e expressão do belo. Também 
integram a Capela, as 14 peças de Via Sacra de origem francesa que, após 
restauro7, devolvem para o centenário edifício originalidade e preservação 
artística necessárias para a manutenção da dignidade das obras de arte. O 
altar-mor, réplica da fachada, traduz a escola gótica revivalista, mantendo 
as características principais do estilo, como as bem marcadas ogivas e o 
verticalismo que surpreende a todos pela sua majestade. 

Encerradas as obras da Capela, deu-se início às construções que 
ampliaram os espaços das salas de aula, laboratórios, biblioteca, auditório, 
ginásio de esportes e piscina semiolímpica. Cabe ao Museu da Piedade pro-
pagar a valorização de cada impulso em prol da educação e formação cida-
dã traduzidos hoje no Conjunto Arquitetônico da Piedade. Engloba, atu-
almente, Convento, Capela, Museu, Escola Particular sem fins lucrativos, 
Escola Pública em convênio com o Governo do Estado da Bahia, área verde 
preservada, Ginásio Poliesportivo e Parque Aquático. Espaço de história e 
identidade, educa, ainda hoje, os meninos e meninas que construirão um 
futuro melhor para a humanidade.

    

7 Projeto de Restauração e Revitalização das Obras de Arte Sacra da Capela de Nossa 
Senhora da Piedade.
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Naves laterais e central da Capela de Nossa Senhora da Piedade, com imagens em 
destaque. 

Vista aérea do conjunto arquitetônico do INSP.
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Festividades envolvendo estudantes e suas famílias nas dependências do INSP.

6.4 EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTE

Com o objetivo de atuar como complemento do ensino formal do 
INSP, o Museu da Piedade, desde o primeiro evento realizado, disponibili-
za espaço para manifestações relacionadas às expressões artísticas: música, 
artes cênicas, literatura, poesia e artes plásticas. Contribui, assim, para o 
acesso a bens culturais, não só para a comunidade local, como também 
para visitantes nacionais e estrangeiros ao potencializar o turismo no mu-
nicípio de Ilhéus.

Revitalização do Museu da Piedade - 1ª Primavera dos Museus, em setembro de 2007.

A primeira ação educativa após a revitalização, em setembro de 
2007, fez parte de uma iniciativa do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), que promoveu, em nível nacional, a 1ª Prima-
vera de Museus. Reabrindo as portas para o público, as ações de Educação 
para a Arte contaram com a participação da comunidade escolar, que foi 
de fundamental importância para o sucesso do evento. Poesia em seus cor-
redores, música ao ar livre e a exposição de longa duração do seu acervo 
encantaram a seleta plateia composta de educadores, artistas, estudantes e 
seus familiares, além de ex-alunos do INSP.
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Ofi cina de Artes para alunas e professores da Escola Ursulina de St. Luois – EUA / Convite 
para o lançamento do livro de poesias de Luh Oliveira / Comemoração do Dia da Poesia, 
março de 2015.

Durante os últimos dez anos, o Museu participou ativamente 
das atividades nacionais promovidas pelo Instituto Brasileiro de Museus 
(IBRAM), ligadas à museologia e conservação de patrimônio. Vinculado 
à Associação Ibero-Americana de Museus, realizou saraus lítero-musicais 
envolvendo poesia e artes cênicas, literatura e artes plásticas com projeção 
para a América do Sul, Portugal e Espanha. Sua visibilidade o torna um 
polo de convergência territorial, legitimando-o como incentivador para a 
instalação de novos memoriais e museus na cidade e região.

Recital no Dia da Poesia/2011 - Participação nas comemorações dos 100 anos de Jorge 
Amado/2012 - Dia da Poesia 2015, com presença dos poetas Luh Oliveira e Geraldo 
Lavigne de Lemos ladeando a Gestora do Museu da Piedade, Anarleide Menezes.

Consolida-se então o Museu da Piedade como referência em 
arte e cultura, sendo apontado como pioneiro na promoção da memória 
e identidade regionais. Propõe, portanto, ampliar a visão do Patrimônio 
Cultural Brasileiro, como fonte primária de conhecimento e aprendizado 
ou, ainda, entendê-la como instrumento de motivação, individual e cole-
tiva. Firma-se a prática da cidadania e o estabelecimento de um diálogo 
enriquecedor entre as gerações, comum aos tempos modernos. As Irmãs 
Ursulinas, orientadas pelo apostolado de Santa Ângela de Merici – fun-
dadora da Ordem, em 1535, na Itália – através da educação em todos os 
seus níveis, promovem o desenvolvimento humano, em Ilhéus, no Brasil 
e no mundo, visando à formação de agentes construtores e transforma-
dores da sociedade em que vivem. 
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Irmãs que, juntas, comandaram com mãos fi rmes e amorosas durante as primeiras 
décadas do Instituto Nossa Senhora da Piedade.

6.5 GARANTIA DE PRESERVAÇÃO HISTÓRICA EM SUA VISITA 
GUIADA

Instalado no corredor principal do INSP, o Museu da Piedade 
tem, em suas salas, os princípios e valores dos verdadeiros costumes de 
uma época tão marcante para a região que chegou a ser alcunhada Ca-
caueira. Revelar a identidade, reativar a memória de um tempo promis-
sor, pleno em educação, cultura, relações internacionais e desenvolvimento 
do município, promove, para os visitantes, esse laço tênue entre passado e 
presente. Realizar o circuito de visitação do Museu da Piedade é fazer um 
passeio pelas histórias que forjaram, durante os últimos 100 anos, a histó-
ria do nosso tempo. No hall de entrada, as duas salas laterais são antigos 
parlatórios, onde as alunas recebiam os familiares e eventuais visitantes. 
Termo oriundo do verbo latino parlare (falar), os Parlatórios se destinavam 
às conversas que diminuíam a saudade das alunas internas ao encontrarem 
seus familiares.

Hoje adornando os Parlatórios, nas primeiras salas indicadas à 
visitação, há mobiliário e fotografias daqueles que iniciaram essa obra cen-
tenária: Madre Thaís do Sagrado Coração Paillart e Madre Theresinha do 
Menino Jesus Decroocq, pioneiras do Instituto Nossa Senhora da Piedade. 
Em permanente exposição, são mantidos os retratos de Dom Manuel de 
Paiva, primeiro Bispo de Ilhéus, aquele a quem as Irmãs Ursulinas aten-



CAPÍTULO 6 – O MUSEU DA PIEDADE  |  219

deram ao chamado. E de Dom Eduardo Herberhold, segundo Bispo de 
Ilhéus, grande aliado das Irmãs em suas obras sociais.

Dom Manuel emprestou sua moradia para as Irmãs iniciarem o 
ano letivo de 1916, vencendo assim as intempéries provocadas pelo início 
das obras. Dom Eduardo, anos depois, doou sua casa para abrigar um Or-
fanato, oferecendo proteção e educação para meninas que lá, não só mora-
vam, como também se profissionalizavam, adquirindo formação integral 
para o enfrentamento do mundo, posteriormente. Essas memórias estão 
protegidas pela imagem de Santa Joana D’Arc, totalmente restaurada em 
projeto8 gerido pelo Museu, doação da Família Decroocq ao Instituto Nos-
sa Senhora da Piedade à época da construção da sua Capela.

Sala Madre Thaís.

Segundo espaço indicado para o circuito de visitação, a Sala Madre 
Thaís abriga acervo do INSP colecionado durante as suas primeiras déca-
das de existência. É dedicada às Irmãs que, assim como Pedro, construíram, 

8 Projeto de Restauração e Revitalização das Obras de Arte Sacra da Capela de Nossa 
Senhora da Piedade.

Parlatório com atual expografi a.
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pedra sobre pedra, o alicerce para suas sucessoras. Destacam-se os pianos 
pertencentes à antiga Escola de Música que as Irmãs Ursulinas mantiveram 
durante mais de 30 anos. O INSP vinculou-se à Escola Normal de Música 
da Bahia e formou competentes musicistas e professoras de piano que dis-
seminaram arte para toda a região. Galeria de fotos preenchem o ambiente, 
trazendo a memória das Ursulinas marcantes para o início dessa jornada. 

Biblioteca Fracolino Neto e o Professor Francolino, com as formandas de 1966.

Prosseguindo a visita guiada, observa-se uma sala eclética que 
abriga uma biblioteca e um memorial de família descritos a seguir. A Bi-
blioteca Francolino Neto, doada pela viúva do professor, compõe-se de li-
vros raros estudados com as alunas da década de 1960. O Professor Fran-
colino ministrava aulas de literatura brasileira e portuguesa àquelas que 
seriam as futuras professoras e amantes da arte literária. Exemplares de 1ª 
edição e livros raros de autores regionais compõem o acervo ainda em fase 
de catalogação. Em sua política de aquisição de acervo, o Museu da Pieda-
de prevê abrigar coleções e mobiliário de famílias regionais. A Biblioteca 
Francolino Neto é, pois, a abertura para novas possibilidades de preserva-
ção e salvaguarda.

Memorial João Alencar Araripe



CAPÍTULO 6 – O MUSEU DA PIEDADE  |  221

O Memorial João Alencar Araripe traz à luz fatos marcantes do 
século XX. Através de documentos e objetos conservados pelos familiares 
do homenageado, esse espaço, fortalece a identidade pessoal, representati-
va da coletividade. Apresenta ao visitante aparelhos analógicos que signifi-
caram grande avanço tecnológico dos últimos cinquenta anos. Inaugurada 
em 14 de fevereiro de 2016, é o mais recente espaço de memória aberto ao 
público no Município de Ilhéus. Histórias e vidas se cruzam ao se destacar 
sua coleção de bottons e condecorações. Enciclopédias e máquina datilo-
gráfica remetem o visitante ao século XX, em plena ascensão tecnológica e 
de ampla divulgação científica.

Cerimônia de Abertura do Memorial João Alencar Araripe com a presença de familiares, 
em 14 de fevereiro de 2016.

Vitrine Sala Diretoria que expõe cálices e ostensórios.

Espaço alternativo de visitação, a Sala da Diretoria Pedagógica 
do INSP é parte integrante do Museu da Piedade. A Diretoria é composta 
de mobiliário, telas, imagens e vitrines que abrigam peças da Eucaristia 
de alto valor para representar os primeiros cinquenta anos dessa história: 
Oriundos da França, cálices e aspersores de água benta. A fé inabalável no 
Santíssimo Sacramento já prenunciava a manutenção da história do Cris-
tianismo: “Fazei isto em minha memória”. Respeitando e conservando o 
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acervo, em plena condição de uso, a Diretoria apropria-se da história que 
busca perpetuar, utilizando seus espaços para promover as reuniões que 
decidem os rumos do Instituto centenário.

Oratório e Triângulo Jesuítico / Antigo Altar neogótico / Harmônios e peças sacras.

Continuando o circuito, a sala que era uma antiga Sacristia, co-
nhecida como Sala Sacra, reúne os objetos mais ligados à religião católica 
e seus símbolos sagrados. Peça jesuítica conhecida como Triângulo da Tre-
vas, altar neogótico, castiçais e harmônios comunicam os códigos religiosos 
da primeira metade do século XX no Brasil. Oratórios barrocos iluminam 
crucifixos e imagem rara do Menino Jesus em sua predestinação. Com seu 
brilho dourado, a arte da voluta e do rococó serve também de suporte a um 
Missal Romano e suas iluminuras. O ambiente é promotor de admiração e 
silêncio, próprio de quem renova diariamente sua fé. É também o caminho 
para o ponto alto da visitação, a Capela de Nossa Senhora da Piedade. Esta 
promove um misto de arte e fé católica através da arquitetura inspirada 
no gótico francês, cujo elemento predominante é o arco em ogiva, e na 
apresentação das imagens sacras permanentemente expostas. Como nas 
catedrais francesas, há duas naves laterais e uma nave central, perfazendo 
uma cruz com o altar-mor. 

Há quatorze peças policromadas de uma Via Sacra francesa ador-
nando as paredes laterais, totalmente restauradas por projeto9 gerido pelo 
Museu. Devido às ações do tempo, houve a necessidade de revitalizar não 
só a Via Sacra, como também as imagens em destaque: Santa Ângela de 
Merici e Santa Theresinha de Lisieux. Em altares laterais, vigiam as ima-
gens de São José e do Sagrado Coração de Jesus. No altar-mor, a Mãe da 
Piedade, em sua clássica apresentação com seu filho morto nos braços, a 
quem tão grandiosa obra foi consagrada. A Capela inpressiona seus visi-

9 Projeto de Restauração e Revitalização das Obras de Arte Sacra da Capela de Nossa 
Senhora da Piedade.
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Laterais da Capela com Via Sacra e Altar Central.

Vitrine de troféus e Ex-alunas que fi zeram parte do VIP, idealizadoras da homenagem ao 
Dr. Hélio de Araújo.

Crianças em oração
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tantes pela beleza e raridade, e também é abrigo para os que, aos pés do 
altar, rogam a Maria proteção e piedade.

O circuito de visitação interna do Museu da Piedade encerra-se 
na Sala Dr. Hélio Araújo, onde se encontram expostos troféus e fotografias 
que contam a evolução do Desporto na Piedade, e homenageia aquele que 
auxiliou, de forma única, o início dessa história esportiva. Grande incenti-
vador do vôlei feminino, até a década de 1960, o INSP colecionou prêmios 
conquistados pelo VIP – Vôley do Instituto Piedade – time de meninas que 
acreditavam em mens sana in corpore sano, e mantinham viva a chama do 
esporte dentro e fora dos muros do Colégio. 

Basquete e futebol também se destacaram, ao longo dos anos, par-
ticipando e vencendo torneios em Ilhéus e cidades circunvizinhas, contri-
buindo majestosamente para a Coleção de Troféus. A construção da pri-
meira piscina semiolímpica da cidade fez com que o INSP diversificasse 
ainda mais as opções e oferecesse aos seus estudantes a natação como mo-
dalidade esportiva. Iniciativa das ex-alunas pertencentes ao VIP, a Sala de 
Troféus Dr. Hélio Araújo perpetua as centenárias vitórias do INSP, pauta-
das em competições justas e respeito mútuo. 

Vitrines de troféus e, ao centro, retrato do Prof. Hélio de Araújo.

Encerrado o circuito, o visitante conhece parte da história do sé-
culo XX: forjada dentro dos muros do INSP, vivida por toda a comunidade 
escolar e, pela sua abrangência, incidindo sobre a sociedade regional. O 
Museu da Piedade comunica essa tajetória que completa cem anos de ser-
viços a Ilhéus e ao sul da Bahia.

6.6 AÇÕES PARA A PROMOÇÃO DA SENSIBILIZAÇÃO PARA A ARTE

Tendo como premissa a educação, o INSP, através da sua unidade 
museológica, promove, desde a sua revitalização, ações educativas que tor-
nam o seu espaço transformador, dinâmico e acessível. A visitação guiada 
traduz o acervo para grupos de crianças, jovens e adultos que, aos poucos, 



CAPÍTULO 6 – O MUSEU DA PIEDADE  |  225

alteram o modo de ver a realidade em torno de si, tornando-se partícipes 
da história do seu tempo. 

Parcerias em diversos níveis trouxeram para o Museu da Pie-
dade o público estudantil de escolas públicas e privadas de Ilhéus e da 
região. Laços estreitos com artistas locais fazem do corredor central 
do Museu um eficiente comunicador da arte contemporânea regional. 
Exemplares de arte naif de Jane Hilda Badaró, esculturas a partir de 
reutilização de metais, de Goca Moreno, telas impressionistas de Nazir 
Maron, artistas ilheenses de projeção nacional e internacional, em suas 
exposições temporárias, apresentam o dinamismo e a novidade próprios 
da arte moderna.

Exposição Jane Hilda Badaró; Obras: Tóten de Goca Moreno e Cristo Luz de Jane Hilda; e 
Exposição Ilhéus Impressionista, do artista plástico Nazir Maron, no Museu da Piedade.

Atendimento a turistas brasileiros e estrangeiros também confi-
gura uma parcela importante da missão de preservar a memória e a identi-
dade regionais e comunicar suas particularidades. Lançamento de livros de 
contos e poesias fazem parte das ações para a formação do leitor/escritor 
e do incentivo à leitura. As exposições temáticas, promovidas pelo Museu, 
alcançaram grande sucesso. Seja de seu próprio acervo, seja através de in-
tercâmbio com outros museus parceiros, sempre desperta interesse por sua 
expografia.

Entendendo a Educação Patrimonial como um processo perma-
nente e sistemático, o Museu da Piedade aspira à apropriação consciente e 
ao conhecimento crítico por parte de todos os envolvidos em suas ações. 
Só assim poderão fortalecer seus sentimentos de identidade e cidadania. 
A Educação Patrimonial transforma-se, dessa forma, num instrumento 
de alfabetização cultural10 que possibilita, ao indivíduo, fazer a leitura do 

10 Alfabetização cultural é considerada a construção coletiva de uma mentalidade preser-
vacionista. Cf. site disponível em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/olharesetrilhas/
article/view/3617>.
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mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo sociocultural 
e da trajetória histórico-temporal em que está inserido. Esse processo leva 
ao desenvolvimento da autoestima de cada um, particularmente, e de toda 
a comunidade de forma coletiva, à valorização da sua cultura, ao fortaleci-
mento de suas raízes, ao reforço de sua identidade.

6.7 TRABALHO EM REDE: VANGUARDA NACIONAL

Em constante evolução, o Museu da Piedade torna-se o maior 
incentivador para a criação da Rede de Museus e Pontos de Memória do 
Sul da Bahia. Ferramenta de educação patrimonial da região, a Rede con-
tribui diretamente para o desenvolvimento de ações que visam à apro-
priação cidadã dos bens culturais e da identidade regional. Reconhecida 

Detalhe de Paramento Litúrgico; Exposição 100 anos de Jorge Amado; Exposição 
Memória Indígena.

Visita Guiada para estudantes do Ensino Fundamental/Séries Iniciais e a diversidade da 
programação ao longo da última década.
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nacionalmente, em 2014, pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), 
a referida Rede é determinante para o fortalecimento de uma nova ge-
ração, a fim de que conheça as histórias que compõem a memória local 
e reconheça a importância de participar ativamente da perpetuação das 
suas tradições.

Participação na 13ª semana Nacional de Museus; Fórum Nacional de Museus em Belém/PA; 
Abertura da 9ª Primavera de Museus; Participação da Rede no 1º Aleluia Ilhéus.

A partir de atividades que contribuem para o desenvolvimento 
de políticas públicas de direito à memória, com base no Plano Nacional 
Setorial de Museus e no Plano Nacional de Cultura, a Rede congrega ins-
tituições que almejam o preenchimento das lacunas da história regional 
através da diversidade de seus acervos que tornam o passado marcante no 
presente. Em total consonância com a missão do Museu da Piedade, a Rede 
funciona como ferramenta motivadora para a troca de experiências e o 
enriquecimento das práticas coletivas de valorização da memória regional.

Ao implementar ações multidisciplinares de Educação Patrimonial 
em Rede, proporciona-se, consequentemente, o fortalecimento dos Museus 
Regionais como espaços de discussão, interação e pesquisa, promovendo, 
assim, a democratização e o acesso à produção simbólica e à apropriação 
do patrimônio cultural pela sociedade local e pelos visitantes. O Museu da 
Piedade, por sua visibilidade nacional, traz ao público as marcas de sua his-
tória, unidas às histórias contadas por outros museus e memoriais, tornan-
do-se, ao longo do século XX, referência para aqueles que visam ao desen-
volvimento, exaltando a memória e cultura tradicional da região.

Primeiro produto de Turismo Cultural, o Circuito de Memória 
Ilhéus foi lançado, em 2015, pela Rede de Museus e Pontos de Memória do 
Sul da Bahia e por seus parceiros, pelo Conselho e Secretaria Municipal de 
Cultura (Fundo de Cultura) e SEBRAE/Ilhéus. O Museu da Piedade par-
ticipa, desde o estágio embrionário até o seu lançamento oficial, a fim de 
contar os quinhentos anos da diversidade histórica da região de São Jorge 
dos Ilhéus.
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Estudantes do sexto ano do INSP foram os primeiros a realizar o Circuito de Memória 
Ilhéus, guiados pela Professora Anarleide Menezes e monitorados pelos professores 
Vinícius Queiroz, Rosana Calasans, Danilo Rabat e pela assistente educacional Camila 
Brasil.

Projeto Piloto, o Circuito de Memória tem a missão de revelar os 
cinco séculos das histórias que forjam a identidade regional. Memória do 
cacau e de seus coronéis, histórias do mar e da capitania tão bem ilustradas 
por escritores locais, arte sacra cristã, tradições religiosas de matrizes afri-
canas, arquivos documentais e iconográficos da cidade fazem parte desse 
circuito de visitação. O Circuito de Memória apresenta a diversidade mu-
seológica do Território de Identidade Litoral Sul para a comunidade local e 
para visitantes nacionais e estrangeiros, incentivando, dessa forma, o turis-
mo agregado à cultura em nossa região.

Foto aérea do INSP.

6.8 PROJETO DE RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS OBRAS 
DE ARTE SACRA DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE

Ações de conservação, há uma década são constantes, para preser-
var as coleções do acervo do Museu da Piedade. Porém, o desgaste ocasio-
nado pela exposição de longa duração provoca situações adversas e, muitas 
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vezes, há real necessidade de interferência por um profissional de restauro. 
Nesse caso, há urgência em desenvolver um programa de conservação e 
restauro que possibilite à instituição disponibilizar suas obras em condi-
ções adequadas para apreciação e pesquisa. O Museu da Piedade, então, 
desenvolveu um projeto de restauração para tornar o seu acervo protegido 
para usufruto de visitantes e pesquisadores.

O objetivo maior do Projeto foi restaurar o acervo de arte sacra 
pertencente à Capela de Nossa Senhora da Piedade, que se encontra de-
teriorado pela ação do tempo. Foram dezoito peças, em estilo francês, do 
início do século XX, que estão em exposição permanente desde a sua aqui-
sição na década de 1920. Como representante ímpar do estilo neogótico 
francês na Bahia, a preservação de seu acervo é de grande importância para 
a educação patrimonial e o turismo cultural da Região Sul da Bahia.

Missa solene com bênçãos à equipe e convidados, iniciando os trabalhos de Restauração.

Através do Fundo de Cultura da Bahia, mediado pelo Instituto de 
Patrimônio Artístico e Cultural - IPAC/BA e pela Secretaria de Cultura da 
Bahia, formou-se uma equipe extremamente competente para tal missão. 
Coordenados pela restauradora Norma Cardins Borges, seis auxiliares re-
ceberam orientação técnica para a execução do trabalho de restauro. Ainda 
contou com a participação da produtora cultural Déa Márcia Federico e a 
monitoria dos trabalhos ficou por conta da gestora do Museu, Anarleide 
Menezes. Parte das metas para o centenário do Instituto Nossa Senhora da 
Piedade, a conservação do seu patrimônio material está diretamente ligada 
à história local, por representar o maior polo educacional feminino de toda 
a região.

Estabelecer a educação patrimonial como mola propulsora do 
Projeto causou o fortalecimento das ações do Museu da Piedade, que pos-
sibilitou despertar o interesse da comunidade para a preservação e conser-
vação dos acervos representativos da cultura regional. A Capela de Nossa 
Senhora da Piedade é alvo constante de pesquisadores, além de receber 
visitantes nacionais e estrangeiros durante todos os meses do ano, especial-
mente em meses de férias escolares.
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As principais etapas do processo de restauração podem ser confe-
ridas nas imagens a seguir:

Diagnóstico e recomposição do suporte em gesso ortodôntico.

Remoção da pintura, emassamento e alisamento.

Pintura e preparação para douramento.

Douramento e aplicação de verniz.

A missão do Museu da Piedade é vencer obstáculos para promo-
ver mudança de consciência em relação à preservação da identidade re-
gional. Entendendo a memória como um fenômeno coletivo, acreditamos 
que sua construção seja forjada “a muitas mãos”, respeitando a diversidade 
cultural e os elementos distintos que a compõem. Dessa forma, as coleções 
expostas em suas salas, somadas à troca de experiências com os apreciado-
res trazem, à cena cultural, algumas respostas para preencher as lacunas da 
história da Região Sul da Bahia.
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Completando 25 anos, o Museu da Piedade faz frente ao compro-
misso assumido de perpetuar essa importante história real, em 28 de junho 
de 1991, na sua Inauguração, e em 23 de setembro de 2007, época de sua 
revitalização.
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OS PRÓXIMOS 100 ANOS...

Irmã Cíntia Lessa, atual priora das 
Ursulinas em Ilhéus e diretora do INSP.

...SEGUI O ANTIGO CAMINHO E LEVAI UMA VIDA NOVA.
Santa Ângela Mereci – Fundadora das Irmãs Ursulinas.

A importância da atual geração ursulina refletir sobre o futuro 
está em adquirir maior consciência  a respeito da GRATIDÃO pelo LE-
GADO a nós confiado (raízes) e a constituição de quem SOMOS no aqui e 
agora da história (identidade atualizada) a fim de olharmos o porvir com 
fé, esperança e caridade, numa espera ativa que nos faz agir, mexer, crer e 
clamar a Deus do fundo do coração.

     TRADIÇÃO E MODERNIDADE: um binômio possível e indis-
pensável para nós que desejamos perpetuar nosso legado -  fruto da oração 
e do trabalho das gerações anteriores. Não percamos de vista nosso ponto 
de “partida” para alcançarmos bem nossa “chegada” e,  neste percurso,  te-
nhamos abertura de mente e de coração para continuamente testemunhar-
mos as maravilhas que o Senhor realiza por nós, conosco  e  em nós.

Ir. Cintia Silva Lessa – osu.
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Santiago.
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Heitor Dias
In: Diário da Tarde, Ilhéus, 

15 de setembro de 1941.

Colégio N. Sra da Piedade

No cimo da colina edificado,
E dominando, heráldico, a cidade,
“Pelos anjos do céu custodiado”

Vive entre nós o Colégio Piedade.

São anos de glória, os anos de idade!
Passa-se o tempo, e sempre imaculado.

É o refúgio de fé e liberdade,
Num lar a Deus e à pátria consagrado.

O livro e a cruz – as armas dessa casa –
Um altar e uma sala – a mestra e a santa –

Templo que educa e ao coração abrasa!

Da cruz, a fé num cintilar profundo –
Do livro, a luz que iluminando encanta –

De ambos, almas pra Deus, forças pro mundo!

Ilhéus deve homenagens e o 
reconhecimento ao casal  José 
das Neves Cezar Brasil  e D. 
Adelaide Schaun Brasil.

Doador de grandes áreas em 
Ilhéus, o Cel. José das Neves, 
além de doar uma parte do Alto 
das Quintas para as Ursulinas e 
o Bispado,  estimulou o cresci-
mento da cidade, haja visto o 
que foi dado para a Santa Casa 
de Misericórdia de Ilhéus,  onde 
hoje estão construídos o Cemi-
tério da Vitória e a Santa Casa 
de Misericórdia de Ilhéus, além 
de, em seu testamento, após a 
sua morte, se ter conhecimento 
das propriedades que  fi caram  
para  o Hospital S. José.

Sua esposa, D. Adelaide Schaun 
Brasil, ao  fi car viúva, também 
continuou  exercendo a benefi -
cência. Sem fi lhos,  ela  dividiu 
seus bens, conforme sua bio-
grafi a afi rma.

Quando comemoramos o Cen-
tenário da grandiosa obra que 
as Ursulinas solidifi caram em 
nossa cidade,  aplaudimos o ca-
sal que  tanto deu à cidade.

SCHAUN,* Maria. O elo perdido. 
Ilhéus: Editus, 1999. p. 71.

*Maria Schaun é ex aluna.
ISBN 978-85-7455-421-1
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