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RESUMO 
 
 

A Congregação das Irmãs de São José de Chambèry construiu, no século XIX, o Colégio 
Nossa Senhora do Bom Conselho. Inaugurado em 1879 era um Colégio coordenado pelas 
freiras e direcionado exclusivamente para meninas, funcionando como internato e externato. 
Alcançou projeção na região, além do sul de Minas e vale Fluminense, pela sua qualidade na 
formação de mulheres baseado nos padrões da época. Em 1954, é titulado de Escola Normal 
Livre Nossa Senhora do Bom Conselho, com ênfase na formação para o magistério. O Colégio 
foi construído em estilo colonial, com pé direito alto e janelas espaçosas, com madeiras nobres, 
como canela e pinho-de-riga. Em 1969 a congregação da irmãs deixa o Brasil, sendo o 
complexo escolar adquirido pela Prefeitura que, no ano seguinte, o transfere para a 
Universidade de Taubaté. A partir de 1974, os cursos de biociências da UNITAU - Medicina, 
Enfermagem, Biologia, Educação Física e Psicologia, passam a ser ministrados nas 
dependências do mesmo. Nosso objetivo, além de pesquisar a história do complexo, se 
concentrou, com destaque na Capela de Nossa Senhora da Piedade, construída em 1753 em 
uma área de baixada, próximo ao córrego do Judeu onde hoje está a Avenida Walter 
Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo. No local havia constantes alagamentos o que 
comprometia toda a estrutura, na época era uma pequena capela coberta de palha. Em função 
do risco de desmoronamento obrigou-se a procurar uma área em local mais alto. Em 24 de 
maio de 1879, com o apoio do taubateano Dom José Pereira da Silva Barros, Bispo do Rio de 
Janeiro, cujo busto se encontra no jardim defronte ao Complexo do Bom Conselho, a capela é 
construída onde permanece até hoje. O altar principal da Capela foi doado ao Colégio pela 
família Imperial do Brasil no século XIX. Já os retábulos em madeira, em que ficavam 
depositadas as imagens de São José e de Nossa Senhora, também são originais e datadas do 
período da primeira Capela de Nossa Senhora da Piedade, de 1753. A imagem de Nossa 
Senhora da Piedade, La Pietá, foi doada ao Museu de Arte Sacra de Taubaté. Em 1920, a 
fachada da capela que era do período barroco foi descaracterizada, assumindo os moldes do 
estilo arquitetônico eclético, que perdura até hoje. Para analisar as transformações ocorridas no 
Complexo e na Capela, realizamos visitas com acompanhamento autorizado, pesquisa 
bibliográfica, pesquisas no CDPH, Museu Municipal e a material de pesquisa do Projeto 
Taubaté Tempo e Memória. Neste levantamento podemos observar que o estilo colonial com 
pé direito alto, as paredes em Taipas de pilão, portas, janelas e o piso continuam originais em 
algumas partes do complexo, porém em sua maioria ocorreram modificações para suprir a 
necessidade atual como o Campus Universitário e a Prefeitura. Utilizamos, também, material 
fotográfico, de acervo pessoal, para comparativo das mudanças que ocorreram durante os 
anos no complexo e nas proximidades, tendo assim a dimensão real do que foi construído, 
destruído, reformado e restaurado durante os anos. A Capela, antes utilizada pela irmandade, 
hoje se encontra em processo de restauro. Concluímos que sem o apoio da Universidade, que 
através do Projeto Restau trabalha na conservação, preservação e utilização deste patrimônio, 
ele poderia ter o mesmo destino de tantos outros bens históricos e culturais da cidade. Com 
uma maior divulgação da defesa do nosso patrimônio outros poderes constituídos poderão 
envolver-se na defesa da memória taubateana. 


