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Resumo: 

A referida pesquisa procura elucidar um pouco da história da Educação da Congregação das 
Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus (SMIC). Inicialmente, é 
apresentado o significado e o relato da sua fundação e a participação importante de Dom 
Amando e Madre Imaculada, em seguida é apresentado os aspectos metodológicos da 
pesquisa, posteriormente evidencia-se a Educação SMIC no Brasil, relatando a história dos 
Estabelecimentos de Ensino que continuam cumprindo a missão de educar. O quinto tópico 
confirma que a Congregação SMIC desenvolve uma educação de Paz e Bem! Apresentando 
uma síntese do pensamento dos alunos, educadores e todos os envolvidos neste contexto. E 
por último, é afirmado a colaboração e o diferencial que esta congregação realizou ao longo 
de 100 anos de caminhada. 
Palavras chaves: Congregação, educação, intervenção afirmativa. 

 
 
Abstract: 

This research seeks to elucidate some of the history of education of the Congregation of the 
Missionary Sisters of the Immaculate Conception of the Mother of God (SMIC). Initially, we 
present the meaning and the story of its founding and the important role of Don Loving 
Mother and Immaculate then is presented the methodological aspects of research, then it is 
evident SMIC Education in Brazil, describing the history of education establishments that 
continue fulfilling the mission of educating. The fifth topic confirms that the Congregation 
SMIC develops an education Peace and Well! Presenting an overview of the thinking of 
students, educators and all involved in this context. Finally, it is stated that the collaboration 
and differential congregation held over 100 years of hiking. 
Keywords: Congregation`s, education, affirmative intervention. 
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1. Introdução 

Primeiramente se faz necessário mencionar que a história da Educação SMIC se 

entrelaça com a palavra ternura, considerando seus diversos significados: misericórdia, 

compaixão, afeição, querer bem, etc. E como afirma Luiz Schettini (2010, p.13): 

A ternura é a conquista de quem já conquistou a si mesmo, livrando-se das 
cargas desnecessárias que somente exaurem forças e energias. Como ser 
afável com o outro se ainda não aprendemos a nos acarinhar, a tratar dos 
nossos ferimentos e esperar pela cura das dores sem a impaciência dos 
egoístas? 

 

Foi o que fizeram Dom Amando Bahlmann e Elizabeth Tombrock (Madre Imaculada), 

livrando-se do egoísmo e se preocupando com a causa do próximo, sensíveis aos anseios da 

época, onde a educação não era para todos, fundam a SMIC, uma congregação religiosa com 

o nome em latim “Sororum Missionariarum ab Imaculata Conceptione” que tem como 

tradução: Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, uma congregação internacional, 

fundada no Brasil. 

Esta Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição foi fundada 

oficialmente em 05 de dezembro de 1910 na cidade de Santarém, Pará. Desde o início muitas 

jovens alemãs foram atraídas pelo ideal missionário dos fundadores. 

No ano de 1910, Dom Amando Bahlmann, bispo de Santarém – Pará, querendo 

desenvolver obras missionárias em sua Prelazia, especialmente a educação de crianças e 

jovens, conseguiu junto às Irmãs Concepcionistas do Convento da Ajuda no Rio de Janeiro, 

quatro religiosas para colaborarem na fundação de sua Congregação. Na Alemanha Elizabeth 

Tombrock, uma jovem professora, que fora curada de tuberculose em Lourdes, aceitou o 

convite de D. Amando para fazer parte dessa aventura na Amazônia, onde ela poderia viver 

como Clarissa e ensinar as crianças. Quatro concepcionistas juntamente com D. Amando e a 

jovem Elizabeth vieram para Santarém e aí fundaram a Congregação das Irmãs Missionárias 

da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, no dia 05 de dezembro de 1910. 

Em 1913 Madre Imaculada começara a construir uma instituição de Educação – 

Orfanato Santa Clara, hoje Colégio Santa Clara e viajou várias vezes para a Alemanha em 

busca de donativos para a construção do edifício. 

A Congregação que se iniciara em Santarém (1910), logo se expandiu para Munster 

(1915), por vários Estados do Brasil, pelos Estados Unidos (1922), pela China (1931), por 

Taiwan (1949), pela Namíbia (1962) e Filipinas (1995). Para melhorar a comunicação e 

promover o desenvolvimento de ramos nacionais a Congregação foi dividida em seis 

Províncias: Província de São José (Munster – Alemanha); Província da Imaculada Conceição 
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(Paterson – Estados Unidos); Província do Santo Nome de Jesus (Taiwan – Ásia); Província 

da Epifania do Senhor (Namíbia – África); Província do Imaculada Coração de Maria (Belém 

– Brasil); Província da Santa Cruz (Salvador – Brasil). As irmãs servem ao povo de Deus nas 

escolas, hospitais, pastorais e missões entre os índios. 

As Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus são Franciscanas e 

cultivam a devoção a Imaculada Conceição, sua Patrona. 

 

2. Aspectos Metodológicos 

Esta pesquisa está sendo realizada a partir de dados coletados através da narração das 

crônicas, que significa o registro fiel das ocorrências que dizem respeito à história da 

congregação, que desde o início as irmãs tiveram a preocupação em escrever, sendo ricas em 

informações e detalhes. Outro instrumento que serviu de base foi o livro “Lugar para mais 

alguém”, de Frei Davi Flood OFM, traduzido por Irmã Luci Fontenele SMIC, elaborado a 

partir dos arquivos da Sede Geral. Foram utilizadas outras biografias para fundamentar este 

documento, conforme as citações ao decorrer do mesmo. 

Alguns sites também serviram de fonte de estudo sobre o assunto, como por exemplo, 

o do Colégio Santa Clara, do Colégio Vera Cruz, Colégio Dom Bosco entre outros. A troca de 

emails também foi importante para a obtenção de informações, principalmente para retratar a 

história de cada instituição de ensino SMIC no Brasil. 

Por fim, foram utilizadas entrevistas com professores, alunos, ex-alunos, ex-

professores, pais e funcionários de apoio, buscando a visão atual destas pessoas sobre a 

importância da Educação SMIC em suas vidas. 

E como afirma Juliatto (2009, p. 49): 

A tarefa de educar contém enorme desafio espiritual. Educar é fazer 
desabrochar o que há de melhor dentro de cada um dos nossos alunos... 
Educar é ajudar a descobrir as potencialidades dos alunos e fazê-las 
operativas. É fazê-los descobrir os próprios medos e aprender a superá-los. E 
isso é tarefa altamente espiritual. 
 

  Assim este apontamento busca evidenciar que a Educação SMIC se diferencia pelo 

árduo desafio em polir primeiro o espírito para depois instruí-lo. 

 

3. A Educação SMIC no Brasil 

Para transcorrer este tópico se faz necessário refletir o que é missão? Segundo Juliatto 

(2009, p. 47): 
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...é tarefa especial confiada a uma pessoa, que traz sentido à vida e às 
atividades que executa. Uma missão devidamente assumida também ajuda os 
outros a encontrarem significado em suas histórias pessoais. É dessa maneira 
que se pode compreender a vida de tantos vultos notáveis que projetaram ao 
longo da história, em todos os campos da atividade humana, desde a política 
e a religião até a filantropia e a educação. 

 
D. Amando foi um desses vultos que buscando amenizar a situação do analfabetismo e 

para desenvolver um trabalho voltado à educação de crianças e jovens que com o auxílio de 

Madre Imaculada, fundam a Congregação SMIC em Santarém, cidade localizada no Estado 

do Pará, no norte do Brasil. De lá este projeto foi se desenvolvendo em várias partes do 

Brasil, contingentes instituições educacionais foram fundadas: em 1912 em Cururu, Missão 

de São Francisco entre os índios; 1919 em Santarém, Missão São José, Escola e Orfanato; em 

1922 São Cristóvão, Convento Santa Izabel, Orfanato; 1923 Canindé, Convento Santa Clara, 

Escola e Orfanato; 1929 Capela, Convento Imaculada Conceição, Escola; 1934 – Bahia, 

Colégio Santa Bernadete; 1937 – Fortaleza, Colégio Santa Izabel e em Quixadá, Instituto 

Sagrado Coração de Jesus, Escola; 1946 – Recife, Colégio Vera Cruz e em Belém, Escola 

Sagrado Coração, 1954 – Capela, Orfanato São José. 

Em 1960 a Congregação foi dividida em Províncias, hoje temos no Brasil a Província 

do Imaculado Coração de Maria com sede em Belém, compreendendo os Estados do 

Amazonas, Pará, Maranhão e Ceará e a Província da Santa Cruz, com sede em Salvador, 

abrangendo os Estados da Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia e Piauí. As Irmãs dão 

continuidade à obra dos seus fundadores, principalmente na vivência do Carisma da 

Congregação: ser presença contemplativa e misericordiosa a todos, em constante prontidão 

para a Missão de Cristo especialmente entre os mais necessitados. 

A Província do Imaculado Coração de Maria possui atualmente seis instituições de 

ensino: Colégio Santa Clara – Belém, Pará; Colégio Santa Izabel – Fortaleza, Ceará; Escola 

Imaculada Conceição – Monte Alegre, Pará; Colégio Sagrado Coração de Jesus – Quixadá, 

Ceará; Escola São José – Planalto Santarém, Pará; Escola Sagrado Coração de Jesus – Belém, 

Pará. 

A Província da Santa Cruz desenvolve um trabalho educacional com cinco 

estabelecimentos educacionais: Colégio Santa Eufrásia – Barra, Bahia; Colégio Dom Bosco – 

Itabaiana, Sergipe; Colégio Imaculada Conceição – Capela, Sergipe; Colégio Vera Cruz – 

Recife, Pernambuco e o Lar Imaculada Conceição – São Cristóvão, Sergipe. 
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4. As Instituições Educacionais SMIC ativas no Brasil 

Antes de relatar um pouco da história das Escolas SMICs no Brasil é importante 

pensar numa educação voltada para o desenvolvimento e isto não é nada fácil, como afirma 

Romanelli (2000 pg.23): 

A educação para o desenvolvimento, numa realidade complexa, como é a 
brasileira, teoricamente não é um conceito fácil de se construir, já que se 
trata de pensar a educação num contexto profundamente marcado por 
desníveis. E pensar a educação num contexto é pensar esse contexto mesmo: 
a ação educativa processa-se de acordo com a compreensão que se tem da 
realidade social em que se está imerso. 

 
Romanelli vem lembrar que a educação é mediadora entre o gesto cultural 

propriamente dito e a sua continuidade. Assim, na medida em que se transforma, pelo desafio 

que aceita e que lhe vem do meio para o qual volta sua ação, o homem se educa. 

Foi o que as Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição fizeram e continuam 

fazendo, possibilitando espaços interativos de educação para que a partir dos testemunhos e 

na formação de valores o homem possa se educar. 

 

PROVÍNCIA DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA  

4.1. Colégio Santa Clara 

Berço da Congregação, ou seja, “a casa mãe”. Um imponente prédio onde foi 

organizada a primeira comunidade religiosa, uma construção histórica que tem por nome 

Colégio Santa Clara, fundado no dia 11 de agosto de 1913, por Dom Amando Bahlmann e 

Madre Maria Imaculada de Jesus Tombrock. 

Assim, em 09 de dezembro de 1916 foi autorizado a funcionar o Curso Primário, o que 

possibilitou um melhor preparo não só de meninas ribeirinhas de baixa renda, mas também 

das jovens da cidade. 

Em 1939, foi aberto o curso normal que visava principalmente ao atendimento das 

jovens pobres que não podiam deslocar-se para a capital a fim de completar seus estudos, 

como também ao preparo de professores que pudessem servir especialmente as escolas do 

interior. 

Em 1946, após muitas lutas, muitos telegramas enviados ao MEC e muitas respostas 

negativas, finalmente foi concedida a autorização para o funcionamento do curso ginasial. 

Em 1951, iniciou-se o curso normal (2º ciclo) visando o preparo de professores 

primários que pudessem servir as escolas da cidade e do interior. 
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Em 1976, o colégio foi autorizado a funcionar em nível de 2º grau com habilitação: 

Magistério, Administração e Comércio. Neste mesmo ano foi autorizado o funcionamento do 

1º grau em 8 anos, extinguindo-se assim o Curso Ginasial de 4 anos. Em 1981 foi reconhecido 

o curso de 2º grau, hoje Ensino Médio, no período de 1990 a 1998 para atender as exigências 

do CNE (Conselho Nacional de Educação), o Colégio funcionou com Educação Geral – 

Científico, Humanas, Biológicas e Exatas. 

Atualmente o Colégio funciona no turno matutino com os Cursos de Educação Infantil 

e Ensino Fundamental – 1º e 2º ano (regime de 9 anos) e de 2ª a 8ª série (regime de 8 anos), 

no turno vespertino Ensino Fundamental – 7ª e 8ª série e o Ensino Médio, totalizando 958 

alunos. O Colégio conta 84 funcionários dos quais 41 são docentes. 

O Colégio Santa Clara ministra os níveis da Educação Básica: Educação Infantil, 

Ensino Fundamental em 09 anos e Ensino Médio, na modalidade de ensino regular na forma 

presencial. Está situado à Avenida São Sebastião Nº. 799, Santa Clara CEP 68005-090, na 

cidade de Santarém-Pará. 

 

4.2. Colégio Santa Izabel 

O Colégio Santa Isabel, fundado no inicio do século XX, mais precisamente ao ano de 

1937, quando a Irmã Isabel Daniel acompanhada por Irmã Deodata, fundou o Colégio em 28 

de dezembro, cuja primeira sede localizava-se na Praça São Sebastião. No dia 15 de fevereiro 

de 1938, iniciavam-se suas atividades formativas e evangelizadoras com 20 alunas do curso 

primário. Em atenção à Irmã Isabel, Dom Manuel da Silva Gomes, a serviço de Fortaleza 

naquela época, deu ao Colégio o nome que conserva até hoje. 

Em 31 de janeiro de 1939, o Colégio foi transferido para outra sede, na Avenida 

Bezerra de Menezes, 2840, permanecendo até os dias de hoje, apresentando cronologicamente 

os seguintes cursos: 1939 (fevereiro): inauguração do curso de jardim de infância até o 4º ano 

primário, cursos particulares de línguas (alemão e inglês), pintura, música e trabalhos 

manuais; 1939 (maio): abertura de um curso noturno para atender as crianças pobres; 1940 

(início): construção da parte conhecida como “Maria Goretti”, que funcionou durante muito 

tempo como instituição conveniada ao Estado; 1940 (maio): inauguração da Escola Técnico-

Profissional Feminina; 1941: construção de um externato e internato, funcionando 

inicialmente com 10 alunas; 1948: funcionamento do curso Normal Pedagógico com apenas 

cinco alunas; 1971: suspensão, por motivos de força maior, do curso Normal Pedagógico; 

1994: abertura de turmas mistas de 5ª a 8ª série; 2001: início da primeira turma de maternal I 

(hoje denominada de Infantil II) e a primeira turma do Ensino Médio; 2006: implantação do 
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projeto social Mãos que criam; 2008: implantação do projeto social Mentes que brilham; 

2009: transferência do projeto Mãos que criam para a PROVPAZ (Promoção Missionária da 

Vida e da Paz). 

Atualmente o Colégio tem o privilégio de ocupar uma extensa área de 84.000m2 

distribuídos em quarenta salas de aula, sendo seis salas climatizadas com projetor e telão para 

todo o Ensino Médio (na sala do 3º com lousa digital), duas salas de vídeo, dois laboratórios 

de Informática, um laboratório de Química e Biologia, um laboratório de Física e Matemática, 

um laboratório de Redação, dois ateliês de artes, uma sala de música, uma auditório 

climatizado, uma sala ampla para reuniões também climatizada, uma capela, uma sala para 

oração – La Verna, uma sala de multimídia, uma biblioteca com três ambientes, uma sala de 

primeiros socorros, amplas e modernas instalações para balé e caratê, um ginásio 

poliesportivo, duas quadras cobertas, duas quadras descobertas, duas piscinas, um campo de 

futebol, uma pista de atletismo, dois parques infantis, duas cantinas, uma praça de 

alimentação, um anfiteatro, um pátio com coberto para atividades culturais, entre outros. 

 
4.3. Colégio Sagrado Coração de Jesus 

O Colégio Sagrado Coração de Jesus foi fundado em 06 de janeiro de 1938, pela Irmã 

Plácida Wehenpohl e pelo Padre Luís Braga Rocha. O Colégio iniciou suas atividades com o 

antigo primário, tendo como objetivo principal oferecer às crianças e às jovens, do Sertão 

Central, uma educação aprimorada e fundamentada na formação cristã. Em 1954, começou a 

funcionar com o Curso Ginasial e em 1958, com o Curso Pedagógico. 

Neste ano de 2010, o Colégio funciona com os cursos de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental de 09 anos. Possuindo 440 alunos distribuídos entre os 02 níveis de ensino e 51 

funcionários. 

A Escola oferece um ensino de qualidade, fundamentado em valores cristãos como, 

solidariedade, respeito, cidadania e fé, contemplados nos Projetos de excursões e 

interdisciplinaridade, no Serviço de Orientação Religiosa (SOR), no Serviço de Orientação 

Educacional (SOE), no Serviço de Assistência Social Escolar (SASE), nas Práticas 

Pedagógicas diversificadas dos educadores e nas Escolinhas esportivas de futsal, capoeira e 

dança. 

A partir dos princípios evangélicos de solidariedade sem distinção de ordem filosófica, 

política e a religiosa, sem preconceitos de raças, cor ou classe social, o nosso colégio 

apresenta uma proposta de educação baseada no carisma dos fundadores da Congregação das 

Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, Dom Amando e Madre Imaculada, propiciando 
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aos nossos educandos, condições para vivenciarem a prática da justiça, da fraternidade, da 

partilha e da solidariedade e o pleno desenvolvimento de suas potencialidades, em igualdade 

de condições para todos independentes, de sua classe social. 

 

4.4. Escola Imaculada Conceição 

A Escola Imaculada Conceição foi fundada em 1º de maio de 1920 nesta cidade de 

Monte Alegre - PA. Quatro Religiosas tiveram papel importante na fundação da Escola 

Imaculada Conceição: Irmã Madalena, Irmã Ana, Micaela e Irmã Maria de Lourdes. 

A Escola foi inaugurada sob as bênçãos e a proteção da Virgem Imaculada, 

funcionando com 60 alunos matriculados no Curso Primário, tendo como primeira diretora: 

Irmã Madalena. Desta primeira turma, apenas 40 alunos concluíram o curso no ano de 1925, 

através de uma solenidade especial. 

Em 1941, paralelamente ao curso primário, por iniciativa de Irmã Luciana começou a 

serem ministrados outros cursos como o de Datilografia, Pintura, Musica e o Curso 

Doméstico. 

A partir de 18 de fevereiro de 1963, sob a iniciativa de Irmã Epifânia Aureliano da 

Silva, primeira Superiora Provincial, deu-se inicio ao curso Regional, com 39 alunos 

matriculados. Esse curso tinha como objetivo suprir a carência de professores na região, 

propiciando ao povo da terra, serem eles mesmos, os promotores da Educação. O curso 

funcionou com bastante êxito até o ano de 1978, quando foi substituído pelo curso de 1º grau 

de 1ª a 8ª series. Porém, em 1996 com a implantação da nova Lei de Diretrizes e Base da 

Educação 9394/96, a Escola passou a contemplar a Educação Infantil e o Ensino Fundamental 

de 1ª a 8ª series em dois turnos. Nesse período, a Escola começou a funcionar em regime de 

convenio com a SEDUC Secretaria de Estado de Educação.  

 

4.5. Escola São José 

A Escola São José foi fundada em 10 de outubro de 1919, com o funcionamento de 

apenas uma sala de aula, com muita coragem e apoio das Irmãs Missionárias da Imaculada 

Conceição que trocaram o conforto de Santarém por uma casinha de palha. Depois chegaram 

Balhamann e Madre Imaculada de Jesus que construíram o Orfanato para meninas que 

desejavam estudar e recebeu logo no início cerca de 100 internas. 

Em 1947 a Escola funcionou em um prédio de madeira e tinha como diretora Irmã 

Bernadete Vasconcelos. Em 1960 Irmã Epifânia Aureliano da Silva, primeira Superiora 

Provincial, enfrentando todos os obstáculos, mas contando com a ajuda de muitos benfeitores 
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realizou o grande sonho que era construir o novo prédio da Escola São José. De 1962 a 1979 a 

Escola São José abriu o Curso do Ginásio Normal como um grande benefício para o lugar 

carente de Educadores. Este curso formou 225 professores regentes, os chamados “anjos da 

guarda ou vagalumes da região Planaltina”. Esses professores assumiram o compromisso com 

a Educação Escolar na área rural. De 1980 a 2009 a Escola conquistou muitas vitórias e 

continuou com sua missão de educar a partir da perspectiva Evangélico-Libertadora e com os 

princípios socioambientais. 

Atualmente funciona em regime de Convênio com Município e o Estado. Em 2010, 

atende uma clientela nos cursos: Ensino Fundamental I: 1ª a 4ª Séries - 161 alunos; Ensino 

Fundamental II -5ª a 8ª séries no turno matutino e vespertino, com 238 alunos; Ensino Médio 

- 1° ao 3° anos nos turnos matutino e vespertino, com 226 alunos. 

A Escola possui um quadro funcional de 23 docentes, sendo 08 professoras do Ensino 

Fundamental I, da Rede Municipal de Ensino e 15 da Rede Estadual de Ensino. O quadro 

docente tem formação de nível superior e também Pós-graduação. Cerca de 90% dos docentes 

são concursados. 

A Escola dispõe de uma localização privilegiada, por permitir o contato com a mãe 

natureza. Possui um laboratório natural, especificamente, um Horto Florestal, horta escolar e 

futuramente, um espaço de Meliponário, para a prática educativa interdisciplinar e de 

valorização da educação do campo e ambiental. 

 
4.6. Escola Sagrado Coração de Jesus 

Por muitos anos a Escola Sagrado Coração de Jesus de Belém funcionou como Escola 

Doméstica. Fundada em 1949 por Irmã Luciana com apoio da Paróquia. 

De 1972 a 1976 a Escola passou a funcionar em regime de Convênio com a Prefeitura, 

administrada por Irmã Admirábilis Autran. Em 1978 – depois de encerrado o Convênio com a 

Prefeitura, a Escola abriu o curso Infantil de maternal a Alfabetização a nível particular sobe a 

coordenação de Irmã Helena Calderaro e Irmã Judith. 

Em 1983, Irmã Maria da Graças Grain então diretora introduziu no período da tarde 

duas turmas de alfabetização para crianças carentes. Outras diretoras continuaram fazendo a 

História do Sagrado. 

Atualmente a Escola está sendo administrada por Irmã Genilva Maria de Lima Bezerra 

e conta com um total de 300 alunos de Maternal a 6ª série do Curso fundamental. A Escola 

está bem equipada. É muito procurada pelos pais que são atraídos principalmente pela área 

verde do ambiente e pela qualidade do ensino. O espaço está se tornando pequeno porque o 
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número de alunos vem crescendo gradativamente. Anualmente uma nova turma do Ensino 

fundamental é aberta. 

Os professores são muito dedicados e assumem com garra a sua função o que contribui 

para tornar o ambiente da Escola alegre e acolhedor. Paralelamente existem vários cursinhos 

extras muito procurados pelos alunos. 

A Escola busca desenvolver a socialização do saber, possibilitando a integração dos 

conteúdos, visto que não se constituem um fim em si mesmo, mas um meio para atingir um 

fim, que é a transformação social. 

 

PROVÍNCIA DA SANTA CRUZ 

4.7. Colégio Santa Eufrásia 

Em fevereiro de 1920, as irmãs chegam a Barra e se apresentam ao Bispo, Madre 

Maria de São Francisco Xavier Nôvea, representante da atual Superiora Provincial do Brasil, 

Madre Maria de São Miguel Mangabeira, superiora eleita da Casa da Barra, Irmã Maria da 

Imaculada Conceição Fontinelli, assistente, Irmã Maria do Bem Aventurado, Irmã Eudes  

Lacerda Rondeira e Irmã Maria Luiza Gonzaga  Àlvares da Silva. Em 13 de março de 1920, 

D. Augusto da Silva, Bispo da Barra, em honra a fundadora Congregação instalou o Colégio 

Santa Eufrásia, sob a direção das religiosas. Em 19 de março de 1920, pela lei nº 1.439 foi 

equiparado condicionalmente à Escola Normal da Bahia. Entretanto uma surpresa veio 

modificar os acontecimentos, a transferência de D. Augusto para a Arquidiocese da Bahia. 

Em 1926, após formarem uma turma de 4 professoras: Edméia Ventura Esteves, 

Calina Torres Viana, Ondina Mariani Guariba e Mariazinha Silveira, deixando turmas  de 

alunas no Curso Normal, fundamental e primário, dada a incidência da enchente de 1926, de 

surto de varíola, da partida do Bispo D. Augusto, as religiosas voltaram ao histórico convento 

da Lapa em Salvador. Com a saída das Irmãs os trabalhos do colégio foram interrompidos por 

três anos. Em 3 de abril de 1929, as irmãs reiniciam os trabalhos educacionais. 

Superadas as primeiras dificuldades e fazendo justiça ao belíssimo trabalho  que 

relizava, a Irmã Berarda  passa o cargo de Superiora a sua secretária, amiga e colaboradora 

Irmã Peregrina  Gomes, que administrou a instituição de 1933 a 1940. Com seu carisma e 

compromisso com a educação a Superiora faz amigos na comunidade e na região, torna-se 

ídolo do povo. É compreendida e prestigiada,. Equilibra as finanças, amplia o internato para 

160 alunas, compra imóveis, firma e consolida os alicerces da casa de Educação que 

ressurgia.Irmã Peregrina dizia que “Educar era um dever cívico”. Em 7 de setembro de 1924, 

pelo decreto 3.711 é equiparado definitivamente à Escola Normal da Bahia. 
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O Colégio Santa Eufrásia, sendo uma escola católica, optou desde a sua fundação, na 

década de 20 por uma filosofia cristã. Trabalhando para a formação integral do ser humano, 

sendo capaz de construir um mundo melhor, tendo como base de ação e princípios cristãos, do 

saber, da ética, do trabalho e do progresso.  

   
4.8. Colégio Dom Bosco 

Atendendo ao pedido do povo de Itabaiana – SE Irmã Auxiliadora no dia 18 de 

fevereiro de 1963, Irmã Auxiliadora deu início ás matrículas que atingiram 192 alunos, sendo 

muitos rejeitados por falta de lugar. Enfim, no dia 11 de março começaram as aulas.   

Só no dia 31 de março, foi oficializada a sua fundação, quando foram inauguradas as 

fardas após a Santa Missa às 9 horas, cantada e recitada pelos alunos. 

Foi um ato belo e comovente que levou muitos pais a dizerem: “Não sei como as 

Irmãs conseguiram tanta coisa em um mês”. 

E hoje com 47 anos de fundação, o Colégio continua a florescer e a educar 

cristãmente a juventude querida de Itabaiana, mantendo a qualidade e sua presença 

evangelizadora. 

Sensível aos sinais dos tempos e empenhado em desenvolver em toda a Comunidade 

Educativa a consciência de sua dignidade e de seus deveres cristãos, o Colégio Dom Bosco 

aprofunda a dinâmica da escola à luz do Evangelho, enviando esforços para convencer o 

alunado de que é eles a pedra viva da construção de uma sociedade mais humana e mais 

fraterna, e convencer os docentes de que eles são os arquitetos dessa construção.  

 

4.9. Colégio Imaculada Conceição 

O Colégio Imaculada Conceição surgiu da necessidade da sociedade capelense 

respaldada pelos chefes políticos da época de possuir uma escola católica que pudesse educar 

as filhas das famílias da alta sociedade. 

Assim, por convite do Senhor Intendente, autoridade máxima da cidade, as Irmãs 

Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, disseram SIM e aceitaram o desafio 

de educar. 

Após todo o trabalho de construção e recuperação do espaço no dia 2 de março de 

1929, o Colégio foi inaugurado sob a proteção da Imaculada Conceição, de quem recebeu o 

nome. 

A partir do dia 6 de março do mesmo ano, começaram a chegar às primeiras alunas 

sendo duas externas e duas internas.As próprias Irmãs assumiram as funções de professoras. 
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Gradativamente o Colégio foi crescendo em números de alunas e na fé. E no ano de 

1970 passa a atender não só alunas como também aos alunos. 

No ano de 1999 o Imaculada adotou a pedagogia de projetos, trazendo para sala de 

aula, realidades vividas no cotidiano para, pela prática, tornar a aprendizagem mais 

significativa a participar adotando a relação de ajuda como parâmetro para fazer brotar o 

crescimento pessoal e coletivo de toda a comunidade educativa, onde o aluno e professor 

constroem o conhecimento. 

 

4.10. Colégio Vera Cruz 

Fundado em 1931, 04 de agosto, por educadores de tradicional família pernambucana 

Maranhão Lins, destacando-se os nomes de Alba, Stella Carmelita, Elizabeth e Dr. Humberto 

Maranhão Lins. 

Inicialmente, a escola instalou-se na Rua das Creoulas, bairro das Graças, e após 

algum tempo mudou-se para um casarão situado à Rua Dom Bosco, hoje denominada 

Avenida Rui Barbosa, em frente à Praça do Entroncamento. 

O colégio foi se desenvolvendo graças ao empenho e competência de seus fundadores. 

Infelizmente, um desastre de avião ceifou a vida das duas irmãs: Alba e Stella, deixando 

transtornada a família Maranhão que resolveu desfazer-se da instituição em favor de quem 

pudesse dar continuidade aos propósitos educativos iniciados com tanto entusiasmo. 

Em 1947, o colégio Vera Cruz foi assumido pela Congregação das Irmãs Missionárias 

da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, cuja sede provincial localizava-se, naquela época, 

na cidade do Recife. 

O colégio Vera Cruz funcionou inicialmente num velho cassarão. Depois, quando a 

congregação assumiu a escola, foram adquiridas, gradativamente, cinco casas anexas, até que, 

demolidas (com exceção de uma, por ser tombada pelo Patrimônio Histórico) surgiu o novo 

prédio. 

O Colégio Vera Cruz procura assumir uma pedagogia dentro dos princípios 

evangélicos, visando à formação de pessoas autônomas, responsáveis, críticas, aptas para 

enfrentarem os desafios que a sociedade lhes apresenta, como: desigualdades sociais, 

desequilíbrio ecológico, individualismo, violência, etc. 
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4.11. Lar Imaculada Conceição 

Em 1921 o então Vigário de nossa Paróquia, Nossa Senhora da Vitória, solicitou do 

Irmão, Dom Amando Bahlmann OFM, irmãs que dessem prosseguimento à Missão de educar 

as crianças pobres e de ajudar na Paróquia. Isso ocorreu em 1922. As primeiras Irmãs que 

aqui chegaram, foram: Irmã Joana Bodefeld, Irmã Escolástica Hilmer, Irmã Ursula Lúttig 

(alemãs) e a Irmã Batista da Silva (brasileira). 

Em 1923, as jovens Irmãs tomaram a iniciativa de fundar a Escola do Lar Imaculada 

Conceição neste mesmo local, onde, ao mesmo tempo, foi instalado o postulantado para 

jovens optantes pela aludida Congregação. 

Em 1939, faltando Irmãs habilitadas para lecionarem para as internas do Orfanato, a 

Irmã Engelberta Meyer pediu, então, ao Interventor Federal uma professora, a qual foi 

indicada Maria Paiva Monteiro (Dona Marinete), que lecionava no povoado Colônia Pintos, 

que muito contribuiu na história do Lar Imaculada Conceição.  

Em 2002, o regime de internato foi mudado para o de Semi-Internato do Lar 

Imaculada Conceição, com o resultado de análises realizadas por estagiárias de Psicologia 

Institucional da Universidade Federal de Sergipe, juntamente com as Irmãs Missionárias da 

Imaculada Conceição da Mãe de Deus.  

A partir de 2005, o caráter assistencialista inicial vem sendo substituído por uma 

proposta formadora, contando com o trabalho de uma equipe de profissionais que inclui 

pedagogas, psicopedagoga, psicóloga e professora de educação física, através da busca 

constante de parceiros, como a Petrobrás, Prefeitura de São Cristóvão e Secretaria de Estado 

da Inclusão. 

 

5. Uma educação de Paz e Bem! 

As Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, baseadas na 

espiritualidade franciscana, desenvolve uma educação de Paz e Bem, ou seja, uma educação 

que seja capaz de conduzir o jovem da infância à maturidade, suscitando nele aquele amor 

que é capaz de dar sentido às palavras, ao caminho, à vida. 

Uma educação voltada para os valores cristãos, buscando o maior que é o amor, base 

sobre a qual se pode elevar o edifício do bem e da paz. E como afirma Juliatto (2009, p.171):  

É preciso compreender que o amor é a energia inesgotável que move o 
mundo, os universos e os seres e que ele é a força de criação, coesão e 
sustentação da vida... O amor se traduz em luta por uma causa nobre, em 
trabalho de solidariedade para com o próximo, em dedicação à causa de 
religião e de Deus. 
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Através da aplicação de vários questionários com educadores, alunos e ex-alunos, 

pais, funcionários SMICs foi possível constatar que cada instituição de ensino, que cada 

comunidade religiosa procura sempre o “nós” deixado por Madre Imaculada. E essa ação é de 

comum união, da fraternidade. 

Isto porque a educação de Paz e Bem tem sentido na medida em que se compreende o 

valor das pessoas e da convivência. Várias pessoas que passaram pela educação SMIC 

resaltaram que as irmãs influenciaram positivamente em suas vidas, dando oportunidade de se 

tornarem protagonistas de suas histórias e que suas vidas não seriam as mesmas se não 

tivessem passado por esta educação libertadora. 

Podendo ser evidenciado na missão da Educação SMIC: Promover a humanização 

através da valorização do conhecimento, formando cidadãos coerentes com sua origem divina 

e seus ideais cristãos. Trabalhando para a formação de um ser humano melhor, capaz de 

construir um mundo melhor. Atingir este ideal pela educação integral e inovação tecnológica, 

tendo como base de ação os princípios do saber, da ética, do trabalho e do progresso. 

A educação SMIC nutre e oferece modelos vivos de valores cristãos essenciais 

através de uma maneira holística. Isto inclui reverência pela vida, competência, colaboração e 

gratidão preparando assim cada estudante para tomar parte na transformação da sociedade.   

Atuando como referência na sociedade na área de educação e tendo, como fruto da livre 

iniciativa, o reconhecimento da sociedade e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

De uma forma mais específica, por se tratar de instituições próximas do contexto 

sergipano, o Colégio Imaculada Conceição, o Colégio Dom Bosco são referência desta 

educação de Paz e Bem. Os educadores destes estabelecimentos de ensino afirmam que se 

desenvolveram com o contato, com a experiência que as irmãs transmitiram, especialmente 

através da dimensão espiritual da vida, permitindo compreender que não são meros 

expectadores, mas atores na construção de um mundo melhor.  

 

6. Considerações Finais 

Escrever sobre a Educação SMIC é refletir a respeito de um centenário de história de 

colaboração no ensino brasileiro, é analisar um diferencial que parte dos conceitos 

evangélicos, tendo Jesus Cristo como primeiro mestre que com sua pedagogia muito ensinou 

a todos que o mais importante é o amor, indiferente para quem se é doado, tendo como 

princípio a promoção humana, vendo no educando o próximo, que como o samaritano deixa 

que a compaixão seja o maior sentimento que alguém pode ter por alguém que não faz parte 
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de seu sangue, sendo irmão em Cristo e que necessita de cuidados especiais, acima de tudo a 

doação. 

Dom Amando e Madre Imaculada tiveram a sensibilidade e a compaixão para os mais 

necessitados, os jovens carentes de afeto, de carinho, de educação. A fundação da 

Congregação da Imaculada Conceição da Mãe de Deus fez todo diferencial na vida de todos 

que compartilharam com a espiritualidade franciscana e mariana, tendo como arquétipo Jesus 

Cristo, o Mestre dos mestres. 

A intenção maior foi sintetizar um pouco da história de pessoas que se congregaram 

em favor do próximo, deixando sua família sanguínea para formar comunidades com pessoas 

de culturas e fatores hereditários diferentes, porém com o mesmo propósito: salvar almas, 

como afirmava Madre Imaculada. E salvar almas vai além de catequizar, foi um termo 

utilizado na época com o objetivo de dizer promover a humanidade necessitada de pão, de 

amor e de Deus. 

Juliatto (2009) evidencia que os valores cristãos podem servir de direção para a missão 

de educar, elucidando noções de riqueza em comum: Formação integral da pessoa; Dimensão 

ética da educação; Síntese entre cultura, fé e vida; Escola como comunidade. Foi a partir desta 

visão que a Congregação SMIC ofereceu uma perspectiva humanista inovadora aos caminhos 

da educação. 
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