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1. Os caminhos de uma travessia: o labirinto dos primeiros fios 
 
 
 

Os gregos contam que Teseu recebeu de presente de Ariadne um fio, 
com esse fio Teseu se orientou no labirinto, encontrou o Minotauro e 

o matou. Dos rastros que Teseu deixou ao vagar pelo labirinto, o mito 
não fala. [...] Há figuras do passado que o tempo aproxima em vez de 

afastar.  
(GINZBURG, 2007, p.7 e 53). 

 
 
 Quando escolhemos tal epígrafe para a abertura do nosso capitulo, 

intencionamos que tal legenda, contribua com um maior questionamento sobre as fontes 

documentais de pesquisa em História da Educação. Em alguns casos as mesmas 

encontram-se dispersas, em várias instituições de memória. Logo, será preciso que, 

enquanto pesquisador, construamos um modelo explicativo, buscando em outros 

arquivos ou em outras fontes do mesmo período e local, dados sobre a realidade a qual 

os propomos analisar. De acordo com o francês, Carlo Ginzburg, que pautando seu 

discurso a partir do mito do labirinto, ao apreender a rica metáfora do fio do relato, nos 

ajuda a orientarmos no labirinto da realidade e a sua relação com os infindáveis rastros 

que as sociedades do passado nos legam em formas documentais. Nessa relação entre os 

fios do relato e os infindáveis relatos do passado, tentaremos contar histórias 

verdadeiras – mesmo que estas mantenham relações estreitas com o falso ou com o 

fictício – nas relações com o nosso objeto de pesquisa. A partir dessa metáfora da 

construção do relato dos fios, delineamos aqui a constituição de três fios que nos 

orientará e nos ajudará na construção da análise historiográfica e interpretação do nosso 

objeto de pesquisa. 

 O nosso primeiro fio, tem sido construído a partir das discussões realizadas 

durante as aulas tanto da professora Claudia Cury na disciplina Seminários em História 

da Educação quanto na disciplina Pesquisa em História da Educação com o professor 
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Antonio Carlos. Diante das leituras dos autores propostos e das discussões que se 

seguiam, pude passo a passo ir tentando fazer uma releitura do objeto da minha pesquisa 

diante das leituras dos textos e intertextos dos diversos pesquisadores apresentados 

naquelas duas disciplinas. As reflexões sobre o método de investigação da história em 

Thompson (1981) tem me impressionado de modo particular, na medida em que o autor 

argumenta que a consciência social e as tensões que dela emergem, também fazem parte 

das preocupações do historiador, onde nesse caso, a investigação histórica deve voltar-

se para múltiplas evidências, sendo a categoria experiência, fundamental para o 

conhecimento histórico, não sendo possível construir uma pesquisa histórica sem o 

confrontos de ideias, pensamentos, culturas e consciências. Em uma última análise, sem 

a experiência vivida pelo ser social. Ainda nesse interim, sentia-me motivado pelas 

profícuas discussões em sala, tendo minha subjetividade fortemente marcada pelas 

“insinuações conceituais” do sociólogo francês Pierre Bourdieu com relação ao seu 

conceito de habitus, que está ligado na sua compreensão à necessidade de apreender as 

relações de afinidade entre o comportamento dos diferentes agentes, as estruturas e 

condicionamentos sociais. De acordo com Bourdieu, o habitus é compreendido por 

como:  

 

 [...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, 
integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento 

como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações – e torna 
possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às 
transferências analógicas de esquemas. (Bourdieu, 1987, p. 65, grifo 
meu) 
 

 Confesso que tal análise bourdaina a partir da categoria habitus, tem me atraído 

à trabalhar como possível categoria de análise do meu objeto de tese de doutoramento, 

pelo fato de que possível pensar na possibilidade da construção historiográfica e 

biográfica da vida da educadora Maria Fernanda Marabello, a partir da ideia de habitus 

em Bourdieu, através do qual buscaríamos compreender a particularidade do processo 

de construção das identidades a partir das mudanças estruturais e institucionais das 

agências tradicionais de socialização nos contextos históricos e socioculturais, onde a 

educadora se situa. Pois a noção de habitus ganha um alcance universal, mesmo quando 

formuladas em contextos específicos, ou seja, torna-se um instrumento conceitual 

quando permite a coerências das características diversas de indivíduos dispostos às 

mesmas condições de existência.  
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 Desse modo, tal qual Teseu orientando-se no labirinto, somos nós procurando o 

melhor caminho a partir da aproximação e na tentativa de apreensão das construções 

teóricas de renomados pesquisadores, que apresentando seus caminhos metodológicos, 

trouxeram luzes e sombras à nossa pesquisa. Para possibilitar o encontro do caminho da 

saída, seguiremos ainda os nossos próprios rastros, que são as leituras realizadas, onde 

vasculharemos nos livros grifados a lápis, as anotações feitas nas margens, para que as 

mesmas nos orientem no labirinto da realidade da pesquisa.  

 Como segundo fio a nos orientar pelos labirintos da nossa pesquisa, destacando a 

relação entre os fios do relato e os rastros do passado, temos ainda  a reconstrução das 

memórias pessoais da minha infância vivida junto à biografada, consideradas como 

reconstrutiva da significação da minha vivência junto aos relatos memoriais de tantas 

outras testemunhas oculares da vida e das práticas educativas da educadora e religiosa 

Maria Fernanda Marabello, que se constituem assim tal um mosaico, quando juntado 

peça por peça tem-se a construção da sua performance histórico-biográfica, mesmo que 

não se constituindo como algo homogêneo. Pois tal como afirma Pollak (1992) “a 

memória é seletiva, registra e relembra aquilo que por algum motivo marcou, consciente 

ou inconscientemente”. Portanto, adentrar nos labirintos das minhas memórias sobre 

minha relação com a educadora e o seu fazer educacional enquanto diretora da escola 

onde estudei grande parte da minha infância e adolescência será, ponto por ponto, 

responsável também por uma reconstrução biográfica do meu objeto de tese, sempre 

atentando para o fato de que “a biografia não pode ser simplesmente uma agradável 

narrativa de lembranças contadas com talento: ela deve manifestar um sentido, 

obedecendo às exigências frequentemente contraditórias de fidelidade e coerência” 

(Lejeune, 2014). 

 Entramos aqui na definição de um terceiro fio que nos instiga à transitarmos pelo 

universo da realidade político e sociocultural da pesquisa, a saber: A constatação de um 

silêncio sepulcral sobre narrativas biográficas da vidas das mulheres, destacando suas 

histórias, seus feitos, suas ideias, seus posicionamentos frente ao mundo ou suas 

resistências a qualquer tipo de opressão cultural; Um silêncio sobre os seus ‘fazeres’ 

como sujeitos autônomos, sendo artífices das suas próprias narrativas. Tal constatação 

despertou o interesse em realizar tal pesquisa aliada à tentativa de uma reconstrução 

(auto)biográfica com o objetivo de desvelar a história de vida dessa mulher. A 

educadora e Religiosa Maria Fernanda Marabello, de origem Italiana que chega ao 

Brasil no ano de 1977 e falece em 02 de Setembro de 1991. São 14 anos de um intensa 
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transformação cultural e político-social por meio da educação, mas que ainda está 

confinado na invisibilidade histórica. Nesse sentido, de acordo com Perrot (2013, p. 16),  

 

Escrever a história das mulheres é sair do silêncio em que elas 
estavam confinadas. [...] nesse silêncio profundo, é claro que as 
mulheres não estão sozinhas. Ele envolve o continente perdido das 
vidas submersas no esquecimento no qual se anula a massa da 
humanidade. Mas é sobre elas que o silêncio pesa mais. E isso por 
várias razões. (PERROT, 2013, p. 16).  

 Portanto, dessa forma, buscamos com nossa pesquisa, contribuir para que a 

história de vida dessa mulher e o seu fazer educacional como instrumento de 

transformação social seja conhecida e ainda, produzir um estudo autobiográfico com o 

intuito de revelar não somente a história da Educadora Maria Fernanda Marabello, mas 

ao mesmo tempo trazer novas nuanças sobre a real configuração da qual o sujeito 

biográfico aqui em tela faz parte.  

 

2. O caminho enviesado: ínfimos traços da minha trajetória 

 

 Esta pesquisa objetiva de modo geral, desvelar a história e as memórias da 

educadora e religiosa Maria Fernanda Marabello e ainda investigar sobre as suas 

práticas educacionais no alto sertão paraibano. Ao estudo de tal objeto está atrelado uma 

tentativa de legitimação ou um fazer justiça no campo da historiografia do protagonismo 

dessa educadora que ainda se apresenta invisibilizada no seu protagonismo feminino. 

Ao refletir sobre minha própria trajetória, atentei para pontos fundamentais que 

sinalizam sobre a escolha do meu objeto, na decisão de trabalhar com mulheres e, por 

conseguinte, educadoras. A influência histórica da educadora e religiosa Maria 

Fernanda Marabello no meu percurso pessoal e educacional traz consigo uma totalidade 

de construção de significados a partir de um lugar de produção político e cultural como 

afirma Certeau (2011, p.47) que “toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar 

de produção socioeconômico, político e cultural. Implica um meio de elaboração 

circunscrito por determinações próprias”.  

 As práticas educativas da referida educadora, consideradas no interior de um 

‘fazer educacional’ próprio, representou para a minha condição de sujeito, a única 

possibilidade de acesso à uma cultura escolar de escolarização em um ensino regular 

que possibilitasse tanto a mim quanto à centenas de outras crianças, o acesso ao um tipo 
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de conhecimento escolar e por conseguinte à uma dignidade enquanto pessoa, onde o 

‘fazer educacional’ da educadora Maria Fernanda Marabello, estava inserido num 

modelo pedagógico que ia muito além de uma estratégia instrumental de escolarização. 

Dispomo-nos a investigar de que maneira e sob que perspectivas as suas práticas 

educativas estavam voltadas como proposta pedagógica, à uma escolarização que 

desenvolvesse potencialidades e ainda que estivessem direcionadas para um ‘saber fazer 

e um saber agir’. A partir disso argumentamos, que no interior da sua prática 

pedagógica, já havia a tentativa de correlacionar educação e trabalho, visto que, para às 

crianças e suas famílias, eram oferecidos oficinas de artes diversas (teatro, pintura e 

corte de costura), como processo de aprendizagem complementar.  

 Sobre tais práticas pedagógicas empreendidas pela educadora Maria Fernanda 

Marabello, vemos como que em vestígios a influência de um tipo de pensamento 

pedagógico tecnicista que começa a surgir no Brasil em meados do final da década de 

70 e início da década de 80. Tal pensamento de forma embrionária vai se revelando no 

campo editorial, publicações em Revistas e periódicos da época. Na obra História das 

ideias pedagógicas no Brasil, publicado pela Autores Associados 2013, já em sua 

quarta 4ª edição, Saviani (2013, p. 371, grifo do autor) afirma que: 

 

O empenho dos autores é transpor essa forma de classificação para o 
campo educacional no espírito, portanto, do “behaviorismo” que busca 
tratar o ser humano como um organismo, enfocando sua forma de 
reagir ao meio ambiente natural, isto é, seu comportamento e não sua 
consciência. Para dar conta desse objeto de preocupação, o 
behaviorismo centra-se em estudos e na realização de experiências em 
torno a aprendizagem, motivação, emoção e desenvolvimento 
individual [...].  

 

 Talvez o fato de ser aluno egresso desse modelo de pratica educativa, digamos 

de forte “influência behaviorista”, tornou possível o forjamento de um modelo de 

comportamento em vista da construção de um caráter. Como afirmado anteriormente, a 

construção das relações entre os fios do relato e os rastros do passado, será 

possivelmente construído a partir das memórias vivas do um hipocampo existencial 

enquanto pesquisador. A partir destes fios tecidos pelas minhas memórias pessoais é 

possível estabelecer os motivos pelos quais, tenho me lançado à uma reconstrução da 

história de vida da Educadora e Religiosa Maria Fernanda Marabellho como também as 

suas contribuições no que diz respeito às suas práticas educacionais, que de forma 

pioneira inserido no interior de um protagonismo feminino no campo da Educação no 
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alto Sertão Paraibano, tão fortemente marcado por um silenciamento característico de 

gênero que emudece a fala, o sentir e o fazer das mulheres; e que em função de um 

imaginário coletivo de desvalorização cultural do feminino, tem invisibilizando seu 

trabalho até hoje. Concordamos com os professores Machado & Nunes (2012, p.8) 

quando afirmam que “contar as histórias das educadoras é insistir no rompimento de um 

silencio histórico que perdurou tempo demais”. 

 Assim, constituir a trajetória de vida da educadora e religiosa Maria Fernanda 

Marabello e o seu fazer educacional como objeto de tese na linha de História de 

Educação, teve origem a partir da percepção de como o seu fazer educacional que fora 

assumido como um intransferível compromisso de uma missão, teve papel fundamental 

no desenvolvimento político-social de toda uma comunidade local, onde seu 

pioneirismo, possibilitou um grande desenvolvimento social por meio da alfabetização 

de centenas de adultos e crianças pobres, que entre estas me incluo, e ainda a construção 

de um processo de inclusão social através de práticas até então revolucionárias para a 

época e para o contexto histórico ora vivido na educação da cidade de Cajazeiras.   

 

3. Sobre história, memória e o biografar 

 

 Com os Annales e a Nova História, novas abordagens foram possíveis no campo 

historiográfico antes enquadrado em rigorismos científicos e padrões teóricos. A partir 

de um rompimento com um modelo positivista de leitura e análise da história, a Nova 

História traz para o campo da historiografia, a biografia como fonte de pesquisa, onde 

torna-se possível uma análise dos acontecimentos a partir da visão da trajetória de vida 

dos sujeitos históricos biografados. Até então, as “biografias oficiais” eram permitidas 

apenas daqueles grandes personagens originados das classe dominantes. Como bem 

afirma (LEJEUME, 2014, p. 131) que” escrever e publicar a narrativa da sua própria 

viva foi por muito tempo, e ainda continua sendo, em grande medida, um privilégio 

reservado aos membros das classes dominantes”. O uso do método autobiográfico e 

histórias de vida de educadores é algo relativamente recente no campo da pesquisa 

educacional. Tal caminho, podemos assim dizer, foi gradativamente desbravado por 

volta de 1988, quando António Nóvoa, em parceria com Mathias Finger, publica O 

método (auto)biográfico e a formação. Nesse sentido, julgamos importante esclarecer 

de que o método autobiográfico e a narrativa de histórias de vida, estabelecem estreitas 
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relações entre si, pelo fato de constituírem-se como relatos de vida, experiências 

acumuladas no dia-a-dia de suas práticas educativas.  

 A pesquisa autobiográfica é uma metodologia com potencialidades de diálogo 

entre o individual e o sociocultural, pois de acordo com (MOITA, 1995, p. 113), ela 

“põe em evidência o modo como cada pessoa mobiliza seus conhecimentos, os seus 

valores, as suas energias, para ir dando forma à sua identidade, num diálogo com os 

seus contextos". Razão pela qual os estudos autobiográficos podem ser entendidos como 

referentes a vidas inseridas em um sistema em que a pluralidade de expectativas e de 

memórias, torna-se como que o corolário da existência de uma pluralidade de mundos e 

de uma pluralidade de tempos sociais (Bourdieu, 1987).  

 Quando falamos numa reconstrução biográfica da vida das mulheres é possível 

se deparar com a prática da biografia, como uma tentativa de retirar da invisibilidade 

centenas de mulheres que tem as suas práticas cotidianas de luta que marca um 

protagonismo heroico e o seu fazer histórico, totalmente silenciados. Dessa forma, 

consideramos profundamente relevante tal proposta de narrarmos a história de vida da 

Educadora Maria Fernanda Marabello, fazendo do método (auto)biográfico, pois: 
 

 

O método (auto)biográfico permite que seja [...] concedida uma 
atenção muito particular e um grande respeito pelos processos das 
pessoas que se formam: nisso reside uma das suas principais 
qualidades, que o distinguem, aliás, da maior parte das metodologias 
de investigação em ciência sociais (NÓVOA; FINGER, 2010, p. 23). 
 
 
 

 O ato de biografar é algo caro aos historiadores. Desde a antiguidade que 

consiste num gênero bastante produzido, o que impossibilita deixa-lo cair no 

esquecimento histórico. As biografias podem servir de fundamental fonte documental, 

onde é possível visualizar a reconstrução da história de um mesmo elemento sob 

perspectivas plurais. Rompendo com uma visão positivista tradicional da historiografia, 

afirma Avelar (2007, p. 49): “A biografia renovou-se, ganhou legitimidade, abriu-se 

para novos fatos, para o acaso e para os encadeamentos cronológicos. Os historiadores 

tratam de recuperar uma dimensão temporal perdida nos esquemas estruturalistas, 

dando-lhe o sentido do tempo vivido pelos homens”. Sendo assim, considerando todas 

as ponderações acima, para se trilhar o caminho dessa tese de doutoramento, como 

pressuposto metodológico para nossa pesquisa, faremos uso do método de pesquisa 

autobiográfica.  
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 No campo da historiografia oficial, sobretudo nas últimas duas décadas do 

Século XX, o estudo da história sofreu grandes transformações tanto teóricas quanto 

metodológicas, no que diz a maneira de olhar os diversos grupos sociais, sobretudo 

aqueles que historicamente estavam à margem dos estudos e discussões: os velhos, os 

trabalhadores pobres, os escravos e as mulheres. O estudo das memórias destes grupos 

em geral e das mulheres em particular eram visto como que de segunda categoria, por 

tanto sem valor, quando por muito tempo a história teve o masculino como narrador 

oficial e tal narrativa foi responsável pela criação códigos, leis e normas de conduta que 

justifica o estado de inferioridade em que o sexo feminino foi colocado. Nesse sentido, 

de acordo com (TEDESCHI, 2008, p. 123): 

Esses discursos recorrentes exerceram influência decisiva na 
elaboração de códigos, leis e normas de conduta, justificando a 
situação de inferioridade em que o sexo feminino foi colocado [...] 
Assim, a desigualdade de gênero passa a ter um caráter universal, 
construído e reconstruído numa teia de significados produzidos por 
vários discursos, como a filosofia, a religião, e educação, o direito, 
etc. perpetuando-se através da história, e legitimando-se sob seu 
tempo.  

 

Intuímos a partir disso, que recuperar a trajetória das mulheres educadoras 

permite tirar da obscuridade as vozes silenciadas e esquecidas, confinadas nos muros 

das instituições e/ou das comunidades e dos bastidores das práticas educativas. Na 

compressão do autor, relevar as ações de tais mulheres é também encontrar escolhas, 

dilemas, vivências, impasses e influências na busca pela condição profissional e no 

fazer educação. De acordo com Nunes & Machado (2012, p. 182) 

 

Muitas delas exerceram o magistério por quase meio século de suas 
vidas, além de terem participado da agitação política e cultural de seu 
tempo [...]. Contribuíram com suas escritas para a imprensa da época, 
expressarem-se sobre política, feminismo, moda; questionaram os 
papeis sociais definidos para homens e mulheres; discutiram as 
tendências pedagógicas em voga, as práticas que consideravam 
adequadas à formação de seus alunos; de modo geral, pensaram e 
fizeram educação. No entanto, a grande maioria dessas mulheres, 
hoje, descansa no esquecimento.   

 

No entanto, essa questão tem sido superada a partir de uma revisão 

historiográfica empreitada pelos historiadores da Nova História (Burke, 1992). A partir 

destes, inaugura-se uma forma nova de análise da história que se constitui como um 

considerado espaço de materialização de novas fontes, que desse modo possa então 
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viabilizar um reconhecimento historiográfico muito mais amplo. Verifica-se neste 

aspecto, que a história memorial das mulheres podem representar um importante legado 

para a escrita da história. Portanto, esta pesquisa estaria assim legitimada com alicerces 

da história do tempo presente, perspectiva que ganhou visibilidade nas últimas décadas 

do século XX, quando se percebeu a necessidade urgente de se ultrapassar as fronteiras 

que consolidavam a história do passado, compreendendo também e a partir dele a 

história do tempo presente. Rompeu-se com isso o conceito cristalizado de que a 

pesquisa histórica tinha como matéria única o passado. A partir das perspectivas da 

Nova História, surge a compreensão da inseparabilidade passado/presente e da 

importância da inclusão do presente na pesquisa histórica, sendo esta última, de efeito 

determinante para a reconstrução da história do passado. Assim, observa Chartier (1996, 

p. 215): “não é a busca desesperada de almas mortas, mas um encontro com seres de 

carne e osso que são contemporâneos daquele que lhes narra as vidas”. 

 A partir das ponderações de tais questões, intrínsecas à um novo campo de 

investigação e de análise histórica, fomos instigados à construção desse projeto de 

pesquisa que tem como argumento de tese fundamental a defesa da ideia de que a 

educadora Irmã Maria Fernanda Marabello, tinha uma estratégia intencional de 

desenvolvimento de potencialidades juntos aos seus educandos e que tal prática 

educativa estava para além de um formato de letramento via silabação ou na mera 

transposição didática da leitura pela leitura, ou seja, da leitura silabada de codificação 

do código escrito. A educadora, estava preocupada com uma escolarização que 

desenvolvesse potencialidades, onde a leitura era um importante e fundamental “entre-

meio pedagógico”, ou seja, para Irmã Fernanda, a leitura estava como “entre-meio 

pedagógico” em vista de algo mais: o futuro pai de família, o professor, era o padre, era 

alguém que daria prosseguimento nos estudos, era o artista, era o artesão, era o político. 

Ela estava preocupada com uma educação em vista da construção de estruturas de 

desenvolvimento dos seus educandos que não somente a alfabetização ou a silabação. 

Não que isso não fosse per si importante e fundamental dentro do processo de ensino e 

aprendizagem, mas a visão da educadora estava num olhar para além do possivelmente 

dado.  

 

4. Situando o percurso e os recursos teóricos  
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 O deslocamento do interesse historiográfico pela vida e obra dos grandes 

homens, vencedores e dos grandes acontecimentos e datas, assim como interesse por 

pessoas e acontecimentos comuns, das classes subalternas, dos vencidos, foi instaurado 

essa nova forma de análise histórica com teóricos da Nova História Cultural. Como 

afirma Burke (2001, p.11-12) 

 

A base filosófica da nova história é a ideia de que a realidade é social 
ou culturalmente constituída. [...] também destrói a tradicional 
distinção entre o que é central ou periférico na história.  

 

 Assim, a orientação para a escrita deste texto, fundamenta-se na abordagem 

teórica da Nova História, que se constitui com uma nova base filosófica que considera a 

realidade uma construção tanto social quanto cultural, tornando dessa forma, viável a 

reparação de aspectos do cotidiano, o estudo e análise de novos objetos, novos 

problemas, possibilitando novas abordagens sobre antigos e novos sujeitos. A Nova 

História possibilita ainda novas leituras de sujeitos e questões já postas. Aqui no caso 

específico, destacamos as Memórias da religiosa educadora Maria Fernanda Marabello 

e as suas práticas educativas no alto sertão paraibano (1977-1991).  

 Nesse intuito, propomos com base teórica da nossa pesquisa, apoiar-se em 

contribuições à luz de autores como Pierre Bourdieu, Michelle Perrot, Le Goff, Roger 

Chartier e Michel de Certeau, onde ambos preconizam a concepção de que os objetos de 

análise constituídos a partir de crenças, representações e práticas cotidianas, 

aparentemente banais, são tão importantes quanto os grandes objetos. Ou seja, uma 

história antes contada a penas a partir da visão das elites, agora passa a voltar a sua 

atenção para as pessoas comuns. Uma história que deve ser contada não somente 

levando em conta os grandes feitos da “história oficial” e seus heróis, mas pelo 

contrário, deveria ser considerado como igualmente importante para a historiografia, os 

esquecidos e silenciados da história.  

 Com isso, a Nova História possibilitou “explorar as experiências históricas 

daqueles homens e mulheres, cuja existência é tão frequentemente ignorada, tacitamente 

aceita ou mencionada apenas de passagem na principal corrente da história” (SHARPE, 

2011, p. 41). Portanto, a fundamentação teórica norteadora da pesquisa assenta-se nas 

contribuições da Nova História Cultural que tem assim, possibilitado uma verdadeira 

transformação na escrita da história, além de pôr em cena novos sujeitos, permite ainda 
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a possibilidade do uso de novas fontes que outrora eram ignoradas, favorecendo assim 

novas abordagens de objetos já cristalizados.   

 
 
5. Considerações finais 
 
 

 Portanto, compreendemos que estudar, investigar e narrar a trajetória da 

educadora e religiosa Maria Fernanda Marabello, por meio de suas memórias, que serão 

desveladas através de relatos orais e análises documentais, possibilitará a análise de 

todo um contexto político-social e cultural vivido por ela no campo especifico da 

Educação no alto sertão paraibano nestas quase duas décadas, inserida num tempo 

histórico próprio. Tal construção biográfica nos ajudará não somente à um mergulho no 

cotidiano do passado desta educadora, mas sobretudo, à uma reconstrução das suas 

histórias de vida relacionando-as com suas práticas educativas que marcaram pessoas, 

tempos e épocas. Tal pesquisa se propõe a ser um canal de diálogo entre outras 

cosmovisões dos acontecimentos em diferentes dimensões das experiências no âmbito 

da história da educação paraibana, permitindo assim, a reformulações de novas 

pesquisas. 
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