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1. INTRODUÇÃO (justificativa e objetivos)  

O subprojeto, “O Instituto das Irmãs Catequistas de Nossa Senhora da 
Visitação: Organização da documentação escrita” foi renovado no mês de agosto de 
2005 e encerrado no mês de julho de 2006. O trabalho realizado no arquivo é 
extremamente rico e de grande importância para os estudos acerca da religião 
católica em Catalão e no sudeste goiano, com fontes que propiciam o conhecimento 
da Igreja católica e as relações estabelecidas nesse contexto. Além de documentos 
acerca da religião, o arquivo do Instituto das Irmãs Catequistas de Nossa Senhora da 
Visitação conta ainda com documentos sobre educação, biografias etc. O arquivo 
conta hoje com 473 pastas, (até 1982) sendo que cada pasta contém 6 sub-pastas 
com os documentos separados por temas, o que viabiliza ao pesquisador situar-se 
diante das questões a serem pesquisadas. Dentre outras, o arquivo conta com fontes 
históricas passíveis de compreensão do catolicismo e suas faces, bem como 
resgatar as relações de gênero vivenciadas pelas religiosas como um todo, não só 
do Instituto das Irmãs Catequistas de Nossa Senhora da Visitação.  

 
2. METODOLOGIA  

Para o processo de organização dos suportes de informação seguiu-se o 
método quadripolar desenvolvido por Armando B. Malheiro da Silva e Fernanda 
Ribeiro, um dispositivo complexo que envolveu um conhecimento prévio da 
instituição e seus valores, a fim de estar delimitando o seu objeto. Desde 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.  
 Paralelamente à parte técnica do projeto foram desenvolvidas encontros semanais 
entre alunos e orientadora, para discusão de textos relacionados a religião, gênero, 
cultura, História da Igreja Católica no Brasil. Sendo isso necessário para a 
compreensão da História do Instituto e do contexto socio-econômico e cultural de 
Catalão e até mesmo do Brasil no referente recorte temporal. 
2.1 –Os autores e as obras. 
Foram estudados autores como: Mercea Eliade e seu método de pesquisa acerca da 
religião. É através desse autor que se pode compreender a dualidade “sagrado e 
profano” dentro do Instituto das Irmãs Catequistas de Nossa Senhora da Visitação, 
pois a um primeiro olhar sagrado e profano ocupam lugares distintos e não passíveis 
de uma homogeneização. Isso é o que acontece, porém o fato de estarem em dois 
extremos não quer dizer que esses não podem ser vividos dentro de um mesmo 
contexto. Mercea Eliade estuda esses fatores dentro de seu espaço, ou seja o meio 
em que estão inseridos. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A partir desse projeto, historiadores e pesquisadores de outras áreas têem a 
disponibilidade de um arquivo para o desenvolvimento de pesquisas, o que é de 
grande interesse para o meio acadêmico, pois Catalão é carente desse tipo de 
documentação. 

A documentação disponibilizada pelo Instituto pode servir a projetos de 
pesquisa que visem produzir conhecimento acerca do próprio Instituto, como 
também, acerca da educação, na cidade de Catalão; acerca da ação educativa e 
civilizadora da Igreja; da  História da Igreja Católica, nesta cidade e nesta região do 
Brasil, servindo, também, para complementar projetos mais auspiciosos acerca da 
investigação da História da Igreja, no Brasil e na América Latina, como os 
desenvolvidos pelo CEHILA (Comissão de Estudos da História da Igreja na América 
Latina).  

Além da documentação escrita, foi feito paralelamente um trabalho voluntário 
de organização de um acervo fotográfico, que também já se encontra disponível.  

Já, a investigação histórica possiblita a produção de conhecimentos 
pertinentes à história do Instituto, inserida em contexto específico, ou seja, a história 
das populações com as quais as referidas Irmãs têm interagido ao longo da 
existência do Instituto.  

Trabalhos advindos da investigação histórica já foram apresentados no V 
simpósio de História – CAC, no V Simpósio do NIESC, no VI Simpósio do NIESC– 
CAC e  no Simpósio Nacional do CEHILA em agosto de 2005 em Goiânia e no 
Simpósio do CEHILA de 2006 na cidade de Goiás. Além de três trabalhos 
monográficos já em andamento. 
Segue abaixo parte da documentação disponibilizada pelo Instituto das Irmãs 
Catequistas de Nossa Senhora da Visitação: 
 
4 CONCLUSÃO: 

Além da experiência adquirida durante o trabalho de campo, existe a 
satisfação em viabilizar o acesso à pesquisa para demais pesquisadores. O Instituto 
das Irmãs Catequistas de Nossa Senhora da Visitação é uma instituição reconhecida 
no âmbito religioso e civil, e hoje dispõe de maneira organizada e acessível, uma 
documentação variada que vai desde documentos pessoais da Fundadora, a 
documentos produzidos pelas próprias Irmãs para regulamentarem as suas vidas.  

Seja do ponto de vista de Instituto religioso, reconhecido pela Igreja, como as 
suas diversas constituições e estatutos; como também como instituição de 
beneficência, sobretudo na área da educação fundamental, reconhecida em âmbito 
civil, através de seu (s) estatuto(s) civil(s).  

O Instituto dispõe ainda de documentação pertinente à vida de instituições 
educacionais, como escolas (sobretudo acerca da Escola São Vicente de Paula e da 
Escola Paroquial S. Bernardino de Siena, desta cidade de Catalão), e também de 
instituições paroquiais, onde os seus membros têm atuado ao longo desse tempo. 
Indiretamente, essa documentação poderá, também, ser utilizada para conhecer 
melhor a sociedade, nos locais, aonde o Instituto teve ou ainda tem casas. 

Em suma, o referido projeto apresentou sua importância não só para estudos 
da história local, mas também conta com material para estudos específicos do 
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catolicismo em Goiás desde a chegada dos Franciscanos no Brasil no início do 
século XX. E a disponibilidade deste arquivo será de muita importância, uma vez que 
Catalão não contava com arquivos dessa natureza, para a prática da pesquisa. 
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