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1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA –  

No ano de 2004 teve início o projeto “O Instituto das Irmãs Catequistas de N. 
Sra. da Visitação: Projeto de Investigação Histórica e Organização do Arquivo”, da 
Profª. Dra. Teresinha Maria Duarte, no qual o subprojeto O Instituto das Irmãs 
Catequistas de N. Sra. da Visitação: avaliação, degravação e organização da 
documentação fonográfica (1962-2003) faz parte. Inicialmente, o projeto deveria durar 
de agosto de 2004 a julho de 2005 mas foi prorrogado até julho de 2006 por possuir 
mais material que o previsto. A documentação fonográfica que deveria ser avaliada, 
degravada e organizada era uma documentação resultante de programas radiofônicos 
feitos por Ir. Yolanda e ou outras das Irmãs do referido Instituto, na Rádio Cultura de 
Catalão. Esta documentação advém do fato que as Irmãs se dedicavam à Catequese e 
dentre as muitas formas de catequese que se dedicaram, Ir. Yolanda dedicou-se 
também, a fazer programas radiofônicos com objetivos catequéticos. 

O sub-projeto em questão tinha como objetivos: 
• Avaliar o material fonográfico, com os programas radiofônicos feitos por Ir. Yolanda 
ou outras das Irmãs Catequistas, na Rádio Cultura de Catalão.  
• Degravar as fitas que guardam os programas radiofônicos feitos por Ir. Yolanda e ou 
outras de suas Irmãs.  
• Organizar a documentação fonográfica e catalogá-la. 
• Utilizar esse material como fonte para investigação histórica 
• Produzir conhecimento histórico acerca das mensagens radiofônicas de Ir. Yolanda 
e demais Irmãs. 
 
2. METODOLOGIA 
           O método utilizado foi quadripolar, proposto por Armando B. Malheiro da Silva e 
Fernanda Ribeiro, que envolve desde um conhecimento prévio da instituição e seus 
valores, a fim de estar delimitando o objeto, a um processo de análise de conteúdo dos 
referidos documentos, até a indexação, o controle da autoridade, a classificação, 
inventariação e a catalogação dos mesmos, disponibilizando-os para o acervo ou para 
ulteriores pesquisas. 
  
3.   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O conteúdo das fitas trata-se de programas feitos na Rádio Cultura de Catalão 
pelas Irmãs catequistas e em especial pela irmã Yolanda, são mensagens de fé e 
esperança para a humanidade que era vista como se longe de Deus, ressaltando como 
o homem deve se comportar e agir em sociedade, qual a moral a ser seguida, 
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evidenciando o papel da mulher como mãe, esposa, amiga, companheira uma mulher 
que deve ter em Maria o exemplo perfeito, visto que esta foi o modelo insuperável de 
mãe de esposa e amiga.  

A partir das fitas degravadas foram apresentadas comunicações de pesquisa  em 
simpósios. Nestas comunicações foi discutido o papel do rádio dentro da Igreja, 
especialmente no Brasil e a utilização deste como meio de evangelização, enfatizando 
o programa “Alegria e Esperança” apresentado por irmã Yolando ou outra das Irmã 
Catequista do Instituto das Irmãs Catequistas de N. Sra. da Visitação. 
 
CONCLUSÃO 
O programa “Alegria e Esperança” serviu como semeador da palavra de Deus as 
mensagens transcorriam de forma leve e harmoniosa, ajudando na formação e 
construção de uma moral na cidade, desta forma pode se dizer que seu papel 
fundamental que era servir como evangelizador através da radio foi comprido. Agora, o 
projeto de monografia de fim de Curso, se propõe a compreender melhor o discurso 
religioso católico, especialmente, aquele que foi veiculado neste programa. 
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