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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação é analisar a trajetória da atuação profissional da educadora, 

escritora e historiadora Ana Maria Meira Leal na cidade de João Pessoa, no período de 1988 a 

2012. Revisitar sua memória foi fundamental para desvelar a forma como essa educadora 

contribuiu para a introdução da disciplina História da Paraíba no extinto colégio Instituto 

Presidente Epitácio Pessoa (IPEP), no colégio HBE e em nível de pós-graduação (Lato Sensu) 

na Universidade Vale do Acaraú (UVA). Este estudo encontra-se inscrito na abordagem 

teórico-metodológica da Nova História Cultural, optou-se pela metodologia da História Oral, 

permitindo resgatar historicamente, por meio da memória, a atuação e contribuição da 

educadora no debate educacional na Paraíba. A trajetória de vida dessa educadora foi 

revisitada através de seus relatos, os quais foram obtidos através de entrevistas 

semiestruturadas, posteriormente transcritas na íntegra, com o propósito de constituir 

documento oral. Percebe-se concomitantemente neste estudo, a importância das relações 

sociais tecidas pela educadora influenciando a formação de sua trajetória educacional e a 

constituição de suas ideias, práticas e opções. Todavia, o espaço social, o sujeito, e a trajetória 

são uma possibilidade, resultados dos percursos, escolhas e das relações estabelecidas. A 

trajetória de vida considera o sujeito e o espaço social como múltiplos, sendo a todo o 

momento criado e transformado, não devendo ser tomados como objetos isolados, pois só 

existem na medida em que estabelecem relação um com o outro. Como resultados, é 

perceptível que a prática educativa de Ana Leal por vezes foi inspirada em pessoas que 

admirava a exemplo do seu tio José Leal, auxiliando na constituição de sua identidade 

profissional, no seu métier favorecendo as aulas in loco como mecanismo para fixar a 

aprendizagem dos seus alunos (as). Ana Leal escreveu e/ou contribuiu tecendo as seguintes 

obras: o livro alusivo ao centenário do político Félix Araújo, no qual produziu um texto 

(orelha) introdutório; como também participou da obra em homenagem a seu irmão: “Wills 

Leal: o topógrafo dos territórios simbólicos”; além de apostilas, artigos e livros, de sua 

autoria referentes à História da Paraíba. Escreveu ainda sobre as pesquisas de campo acerca 

das Capelas da Várzea do Paraíba nos Municípios de Santa Rita, e há também uma obra que 

resultou da coleta dos Sítios Arqueológicos na cidade de Santa Luzia. Desta forma, essa 

dissertação visa oferecer uma contribuição ao campo científico de história de vida das 

educadoras paraibanas e quiçá até do Brasil, cujas produções ainda neste século são escassas. 

Destarte, constatou-se na sua história de vida uma militante na inserção da disciplina História 

da Paraíba nas escolas anteriormente mencionadas. 
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Resumen 

El objetivo de esta monografía es analizar la trayectoria de la actuación profesional de la 

educadora, escritora e historiadora Ana Maria Meira Leal en la ciudad de João Pessoa, en el 

período de 1988 a 2012. Visitar ora vez su memoria fue fundamental para revelar la forma 

como esta educadora contribuyó para la introducción de la disciplina Historia da Paraíba en el 

extinto colegio Instituto Presidente Epitácio Pessoa (IPEP), en el colegio HBE y en el nivel de 

pos grado (Lato Sensu) en la Universidad Vale do Acaraú (UVA).Este estudio se encuentra 

escrito en el abordaje teórico-metodológico de la Nueva Historia Cultural, se opto por la 

metodología de la Historia Oral, permitiendo rescatar históricamente por medio de la 

memoria, la actuación y contribución de la educadora en el debate educacional en Paraíba. La 

trayectoria de vida de esta educadora fue revisitada a través de sus relatos, en los cuales fueron 

obtenidas de entrevistas seme estructuradas, posteriormente transcritas en su íntegra, con el 

propósito de constituir un documento oral. Se percibe concomitantemente en este estudio, la 

importancia de las relaciones sociales construidas por la educadora influenciando la formación 

de su trayectoria educacional y la constitución de sus ideas, prácticas y opciones. Sin embargo, 

el espacio social, el sujeto, y la trayectoria son una  posibilidad, resultados de los recursos, 

elecciones y relaciones establecidas. La trayectoria de vida considera el sujeto y el nuevo 

espacio social como múltiplos, y siendo a  todo  momento creado y transformado, no siendo 

tomados como objetos aislados, pues solo existen en la medida que establecen relación uno 

con el otro Como resultados, es perceptible que la práctica educativa de Ana Leal por veces 

fue inspirada en personas que admiraba como por ejemplo su tío José Leal, auxiliando en la 

constitución de su identidad profesional, en su convivio favoreciendo las clases in loco como 

mecanismo para fijar el aprendizaje de sus alumnos (as). Ana Leal escribió y/o contribuyó 

escribiendo las siguientes piezas: el libro alusivo al centenario del político Félix Araújo, en el 

cual produjo un texto introductorio; como también participó de la obra en homenaje a su 

hermano:“Wills Leal: el topógrafo de los territorios simbólicos”; además de carpetas, artigos 

y libros, de su autoría referente a la Historia de Paraíba. Escribió todavía sobre las 

investigaciones de campo sobre las capillas de Várzea del Paraíba en los  Municipios de Santa 

Rita, y también existe una obra que  resulto de la colecta de los Sitios Arqueológicos de la 

ciudad de Santa Lucia. De esta forma, esta monografía ofrece una contribución al campo 

científico de la historia de vida de las educadoras paraibanas y quizá hasta del Brasil, cuyas 

producciones aun en este siglo son pocas. Se constato en su historia de vida una militante en la 

inserción de la disciplina Historia de Paraíba en las escuelas anteriormente mencionadas. 
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CAPÍTULO 1 

DA CONSTRUÇÃO DO OBJETO AOS PASSOS DA PESQUISA 

 

           Este estudo pesquisou e analisou as práticas educativas e a trajetória de vida da 

professora, escritora e historiadora Ana Maria Meira Leal, paraibana, natural de Alagoa Nova, 

tomando-as como objeto de estudo e como fonte para desvelar a História da Educação na 

Paraíba, em particular, nas instituições escolares na cidade de João Pessoa. 

               O recorte temporal adotado no presente estudo compreende (eu) os anos de 1988 até 

2012, enfatizando o ano de 1988 que abarca oficialmente o início de sua atuação profissional 

realizado na cidade de Goiana-PE até o momento de 2012, no qual é docente do colégio HBE, 

da Universidade Vale do Acaraú
1
 (UVA) e do apoio pedagógico que possui em sua residência.  

                                                 
1
 Universidade Vale do Acaraú (UVA) de João Pessoa na Paraíba difere da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú (UEVA) de Sobral. A Universidade de Sobral é pública estadual 

sediada na cidade de Sobral, interior do Ceará que tem por objetivo promover o 

desenvolvimento do ensino superior na região nordeste do estado, onde age como centro para 

difusão de conhecimentos, ocupando assim a colocação de segunda maior universidade 

estadual do Ceará. Através do Parecer Nº 778/80, foi autorizado o funcionamento” do Curso 

de Pedagogia a ser ministrado em Faculdade de Educação criada e mantida pela Fundação 

Vale do Acaraú - UVA, sediada em Sobral, com as habilitações de Licenciatura Plena em 

Administração Escolar; Orientação Educacional e Formação para Magistério e o número de 

vagas anuais limitadas a cinquenta para cada habilitação. Ao longo de sua existência o Curso 

de Pedagogia da UVA, em Sobral, realizou cinco reformulações curriculares (Projeto Político 

Pedagógico, 2006). Referente à UNAVIDA- Universidade Aberta Vida (UVA), ou seja, a 

Faculdade particular na cidade de João Pessoa-PB mantém parceria com a (UEVA) do estado 

do Ceará, e funciona através da Portaria Ministerial nº 821 de 01/06/1994, oferecendo os 

seguintes cursos: Curso de Formação de Professores- Pedagogia, Licenciatura Plena em 

Biologia, Licenciatura Plena em Geografia, Licenciatura Plena em História, Licenciatura 

Plena em Inglês, Licenciatura Plena em Português e Licenciatura Plena em Matemática 

(UEVA, 2012). Através de um convênio estabelecido com a UNAVIDA de Sobral permite 

esta representar a UVA no estado da Paraíba, possibilitando os “docentes” em exercício 

graduar-se, uma vez que há uma exigência proveniente da Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, 

nos quais o art. 62 referenda: “a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 

Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 

médio, na modalidade normal”. Entretanto, percebe-se que desde a publicação da nova LDB 

há uma discrepância entre a teoria e a prática, sabendo que são elevados os índices de docentes 

que ainda lecionam sem serem diplomados. De fato, a UVA de JP é uma oportunidade para 

que esses docentes consigam graduar-se e/ou obter uma pós-graduação (em nível lato-sensu). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estadual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sobral_%28Cear%C3%A1%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Pessoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Estadual_Vale_do_Acara%C3%BA
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Curso_de_Forma%C3%A7%C3%A3o_de_Professores_-_Pedagogia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Licenciatura_Plena_em_Biologia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Licenciatura_Plena_em_Biologia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Licenciatura_Plena_em_Geografia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Licenciatura_Plena_em_Hist%C3%B3ria&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Licenciatura_Plena_em_Ingl%C3%AAs&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Licenciatura_Plena_em_Ingl%C3%AAs&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Licenciatura_Plena_em_Portugu%C3%AAs&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Licenciatura_Plena_em_Matem%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
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Por conseguinte, o recorte temporal está voltado para a história das educadoras na Paraíba no 

tempo presente, pelo fato do sujeito e o objeto da pesquisa habitarem o mesmo momento 

histórico. Sobre essa questão, Maranhão Filho (2010, p.2) afirma que: “[...] este campo se 

ampara no pressuposto metodológico de que a história não é somente o estudo do passado, 

mas também, com um menor recuo e métodos particulares, o estudo do presente”. 

         O estudo está delimitado pelo seguinte título: “Práticas Docentes em João Pessoa: 

Histórias e Memórias da Educadora Ana Maria Meira Leal (1988-2012)”.  Assim, os objetivos 

são: revelar as práticas educativas, a trajetória de vida de Ana Maria Meira Leal, e a sua 

contribuição para o ensino da História da Paraíba na cidade de João Pessoa-PB. Como também 

verificar seu incentivo para a introdução da disciplina da História da Paraíba nesta cidade, 

perscrutando como as redes sociais influenciaram sua atuação como historiadora e educadora. 

Desde os tempos mais remotos, a história sempre se interessou em produzir e narrar à 

trajetória da vida dos homens, que de forma similar era proferida pelos mesmos. Mas essa 

situação foi sendo modificada e questionada a partir da segunda metade do século XX, no qual 

foi sendo ampliado o interesse em pesquisar as mulheres como sujeitos atuantes e 

participativos dos acontecimentos históricos. 

Segundo Burke (1992), graças à revisão da produção historiográfica, realizada 

principalmente por historiadores da Nova História Cultural, sinalizou-se a necessidade de 

serem reunidas novas fontes para o conhecimento historiográfico da realidade em ascensão. 

Deste modo é fundamental na escrita da história a recuperação da memória feminina, 

especialmente por se tratar de um grupo social que foi e ainda é excluído e que continua 

sofrendo diferentes formas de coerção e opressão. Carlos Bacellar (2006) ilustra bem o 

exemplo acima, ao afirmar que “nenhum documento é neutro e sempre carrega consigo a 

opinião da pessoa e/ou órgão que o escreveu”. Então não se trata simplesmente de um grupo 

que historicamente não foi investigado, e sim de mulheres que foram esquecidas 

propositalmente pela História para atender ao interesse de um dado grupo hegemônico de uma 

época. 
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Assim, este estudo foi originado a partir das reflexões trazidas pela configuração do 

campo da História Oral aliado ao interesse pela vida das educadoras que no passado e presente 

rompem (ram) fronteiras sociais e engajam (ram-se) na luta das mulheres que no início do 

século XX, posto que  de forma mais visível lutavam para conquistar espaços na sociedade 

patriarcal. Por conseguinte, o objeto de estudo abarca também as práticas educativas da 

historiadora Ana Maria Meira Leal, às quais engendram sua atuação histórica, social e 

cultural. Embora a educadora tenha dado contribuições à História do Ensino e da Educação da 

Paraíba, ainda não havia uma preocupação dos pesquisadores na organização da sua memória, 

do seu legado às gerações futuras.  

 Ana Leal foi pioneira em instaurar a disciplina História da Paraíba no extinto Instituto 

Presidente Epitácio Pessoa (IPEP) e na Universidade Vale do Acaraú (UVA), publicou 

diversos artigos, participou na produção de três livros, fez coleta de dados dos Sítios 

Arqueológicos da cidade de Santa Luzia, entre outros feitos.  

Apesar disso, pouco se sabe a respeito de sua história de vida intelectual e educacional, 

razão pela qual, neste trabalho, as narrativas da historiadora são fundamentais à investigação 

do objeto de pesquisa e análise. Assim, iniciei a investigação a partir dos seguintes 

questionamentos: O que possibilitou Ana Leal utilizar outro ângulo da condição feminina e 

exercer o papel de autora no campo educacional?  Há algo no seu contexto social que tenha 

influenciado o interesse pelo ensino da História da Paraíba? Por onde trabalhou e que 

conhecimentos teóricos e práticos permearam sua atuação/produção? 

Dessa forma, este trabalho centra-se em enfocar a atuação cotidiana da personagem, 

com o propósito de destacar a atuação da educadora Ana Leal no pioneirismo da inserção da 

disciplina História da Paraíba no currículo escolar paraibano, no extinto colégio IPEP e na 

Universidade UVA, como um aspecto importante para (re) construir a constituição das 

memórias das práticas educativas da historiadora. Essa abordagem remete ao pensamento de 

De Certeau (1994) quando afirma que: 

 

[...] o trivial não é mais o outro; é a experiência produtora do texto. O 

enfoque da cultura começa quando o homem ordinário se torna o narrador, 

quando define o lugar (comum) do discurso e o espaço (anônimo) de seu 

desenvolvimento. [...] o caminho técnico a percorrer consiste, em primeira 

aproximação, em reconduzir as práticas e as línguas científicas para seu país 

de origem, a everyday life, a vida cotidiana. (p. 63-64) 



22 

 

 

 Nota-se na obra supracitada a importância que assumem os relatos dos passantes 

comuns, denominado por ele de consumidores. Mais do que testemunhos de uma vivência, 

constituem em si mesmos sua própria experiência. Dessa forma, suas narrativas são 

importantes para penetrar nas suas práticas.  

 De Certeau (1994) menciona que os caminhos e movimentos traçados por estes 

consumidores em seu cotidiano possibilitam então circunscrever suas respectivas práticas. 

Assim, desvelei as práticas educativas que a historiadora em destaque vivenciou no período 

investigado. 

As reflexões sobre as temáticas: práticas, educação e educadoras, foram importantes 

para este estudo e só foram possíveis, graças ao projeto de pesquisa Educação e Educadoras na 

Paraíba do Século XX: práticas, leituras e representações – PPGE/UFPB, no qual, a partir do 

convite do professor Charliton José dos Santos Machado, ingressei no Grupo de Estudos e 

Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” - HISTEDBR/GT-PB e mantive em 

2010 os primeiros contatos com a temática referente aos estudos sobre Histórias de Vida  e 

(Auto) Biografia, bem como os estudos no campo da história das mulheres e sua inserção na 

história da educação brasileira.  

O HISTEDEBR/GT-PB foi criado na universidade Federal da Paraíba (UFPB) desde 

1992, é composto pelos docentes pesquisadores e pelos discentes da pós-graduação e/ou de 

iniciação científica no campo da Educação, sob atual coordenação do professor Drº Antônio 

Carlos Ferreira Pinheiro e vincula-se ao Programa de Pós-Graduação em Educação - 

PPGE/UFPB.  

 Destarte, o objetivo do Projeto de Pesquisa: “Educação e Educadoras na Paraíba do 

Século XX: práticas, leituras e representações” é fomentar a produção acadêmica através da 

pesquisa no campo da História da Educação no Brasil, de forma especial, na Paraíba, no qual 

se modifica de acordo com os objetos e fontes de pesquisa, de modo a aumentar a produção 

historiográfica sobre as biografias das educadoras (re) construídas pelos 

historiadores/educadores do grupo. 

Uma vez que as perspectivas historiográficas dependem das fontes e segundo Le Goff; 

Nora (1998, p.13) “[...] A tendência da história é se intentar no nível do cotidiano, do 

ordinário, dos pequenos”. Deste modo, segundo os autores supra referenciados, agora é 
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possível escrever história disso ou daquilo, ou seja, o desejo de estudar qualquer tema não é 

menos relevante que a história dos grandes homens ou dos grandes acontecimentos, pois agora 

é possível sustentar-se teoricamente. Empiricamente, também é possível sustentar qualquer 

tema/objeto de estudo já que qualquer vestígio humano pode se transformar em fonte histórica. 

 Então, enveredei pelo estudo das educadoras e isso requeria de mim como pressuposto 

básico, obviamente, identificar e investigar a memória de uma educadora, se possível, que 

fosse e/ou tivesse sido participativa no cenário educativo paraibano, e preferencialmente com 

uma história inédita para ser desvelada, ou seja, com uma história que ainda não tivesse sido 

contada, de modo, a trazer à baila a história de vida educacional desta personagem. As 

relações tecidas pelo grau de parentesco estabelecido por minha família permitiram que 

pudesse bordejar e colimaram de forma consubstancial no encontro com a docente, e assim 

conheci a educadora, escritora e historiadora Ana Leal. Despertando-me interesse especial os 

estudos sobre as histórias de vida das professoras, de modo que decidi investigar a prática 

educativa e a trajetória da vida da educadora Ana Maria Meira Leal.  

 Amarrando-me prioritariamente na necessidade em expandir meus conhecimentos no 

campo da História da Educação para poder verificar se o meu projeto sobre a prática docente 

de Ana Leal seria uma produção coerente com os outros projetos de pesquisa já desenvolvidos 

pelo grupo do HISTDEBR - GT/PB que também versam (vam) sobre as histórias de vida e/ou 

biografias das educadoras, me engajei em pesquisar a vida da educadora e em estudar 

proficuamente os temas referentes à biografia. Por conseguinte, percebi a partir das leituras e 

das discussões no grupo a relação entre indivíduo e história, sociedade, educação e memória 

que criaram possibilidades da construção do projeto de pesquisa. 

 Depois de ter conhecido a referida educadora, e com as questões abordadas no grupo de 

pesquisa, foi um passo fácil chegar ao meu “objeto de estudo”, ou seja, os aspectos sobre a 

pesquisa biográfica tais como: ética, metodologia e técnica ora me inquietava e ora clareava o 

modo como iria trabalhar esse objeto de estudo. Deste modo, os estudos em grupo 

impulsionaram o desejo de (re) construir as práticas educativas e, em especial, a produção da 

pesquisa biográfica da educadora Ana Leal.  

 É imprescindível salientar que o termo “objeto de estudo e/ou pesquisa” não é no sentido 

de reduzir as qualidades individuais de Ana Leal, de forma a tornar a educadora objeto 

compatível com a metodologia desta dissertação, mas como adverte Bosi (1994), alicerçar a 
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pesquisa sendo concomitantemente sujeito e objeto. Sujeito quando indagamos à educadora, e 

objeto quando escutamos e registramos as lembranças da referida educadora, utilizando a 

memória, como um instrumento de que nos valemos para que as lembranças educativas da 

docente fossem consideradas. Afinal, lembrar-se é “vir à tona o que estava submerso”.  (BOSI, 

1994, p.46), ou como afirma Halbwachs (1994, p 53), no livro de Bosi, “a lembrança é a 

sobrevivência do passado”. 

 Alicerçada nas palavras de Thompson (1998, p. 137), ao refletir sobre o objeto de 

estudo, que utiliza a História Oral: “a evidência oral, transforma os ‘objetos’ de estudo em 

‘sujeitos’, contribui para uma história que não só é mais rica, mais viva e mais comovente, 

mas também mais verdadeira”. Então, afirmo que o foco se esquiva da preocupação com a 

verdade dos fatos, emanados sob a luz da Memória. Afinal, a verdade sempre não tem dois 

lados? Assim, nos apoiamos na assertiva acima de Bosi (1994, p. 37), ao relatar que: “a 

veracidade do narrador não nos preocupou: com certeza seus erros e lapsos são menos graves 

em suas consequências que as omissões da história oficial”.  

 Salientando Gomes (1998), a verdade passa a incorporar um vínculo direto com a 

subjetividade/profundidade do indivíduo, ganhando uma dimensão fragmentada e impossível 

de sofrer controles absolutos. A verdade passa a ser pensada em sentido plural, assim como 

são plurais as vidas individuais, como é plural e diferenciada a memória que registra os 

acontecimentos da vida. A escrita de si assume a subjetividade de seu autor como dimensão 

integrante de sua linguagem, construindo sobre ela a “sua” verdade. Afinal, não existem 

verdades históricas e sim existem “verdades”.  

 Prosseguindo com o percurso intelectual para a elaboração do projeto, o grupo de 

pesquisa no segundo semestre de 2010 fomentou os alunos a cursar uma disciplina optativa 

intitulada: “Biografia e Sociedade”, a qual me permitiu conhecer autores (as), diga-se de 

passagem, essenciais para o desenrolar desta dissertação, tais como: Ana Chrystina Venancio 

Mignot, Alexandre de Sá Avelar, Carlos Bacellar, Vavy Pacheco Borges, Teresa Malatian, 

Maria Teresa Cunha, Fançois Cadiou et al traduzido por Giselle Unti, Maria da Conceição 

Passeggi, Jean Philippe Bouilloud, Antonio Celso Ferreira, Tania Regina de Luca, Carla 

Bassanezi Pinsky, Solange Ferraz de Lima, Suely Gomes Costa, Vânia Carneiro de Carvalho e 

Leonor Arfuch, dentre outros autores que utilizam esta temática da biografia e/ou história de 

vida, abordando em suas pesquisas, sob a ótica da História da Educação,os aspectos 
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conceituais, os tipos, os problemas e as perspectivas, a metodologia, os gêneros discursivos, os 

modos de narrar, as fontes literárias, as fontes impressas relacionados ao assunto 

supramencionado: a biografia. 

 A pesquisa biográfica possibilita trabalhar fragmentos de vida do indivíduo, dito com 

outras palavras, é uma espécie de história que tem por objeto a vida de uma e/ou várias pessoa 

(s), e através desse gênero discursivo literário
2
 temos a possibilidade de vislumbrar o sujeito 

no tempo pesquisado, através dos registros escritos e/ou através das fontes orais, sem colocar 

um ponto final na vida do biografado, mas fornecendo uma visão geral do personagem, sem 

com isso estabelecer um ponto conclusivo de sua memória.  

 Como reflete Passegi (2010, p. 123), “Narrar é Humano! Autobiografar é um Processo 

Civilizatório”, e cita Saramago para explicitar sobre a importância do registro escrito das 

pessoas: 

Creio que todas as palavras que vamos pronunciando, todos os movimentos e 

gestos, concluídos ou somente esboçados [...] podem ser entendidos como 

peças soltas de uma autobiografia não intencional [...] Esta convicção de que 

tudo quanto dizemos e fazemos ao longo do tempo, mesmo parecendo 

desprovido de significado e importância, é, e não pode impedir-se de o ser, 

expressão biográfica, levou-me a sugerir um dia, com mais seriedade do que 

à primeira vista possa parecer, que todos os seres humanos deveriam deixar 

relatos por escritos as suas vidas. (SARAMAGO apud PASSEGI, 2010, p. 

103).  

 Todavia, ainda são poucos os trabalhos que versam sobre biografia e/ou história de vida 

das educadoras, a exemplo de Maria Arisnete Câmara de Morais, autora e orientadora de 

inúmeros estudos sobre memórias, histórias de vidas e biografias de escritoras/educadoras. 

Para afirmar a constatação acerca das poucas produções sobre a referida temática, pesquisei no 

banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

no período de 2007 a 2010 e verifiquei que apenas vinte e oito produções acadêmicas tinham 

como objeto de estudo à biografia de educadoras. 

 Continuando a pesquisa em outro banco de dados no Centro de Educação CE/PPGE, 

dos cento e oitenta e um trabalho produzido no período de 2006 a 2009, de forma implícita, 

                                                 
2
 Gênero discursivo literário está intimamente relacionado às condições sociais e históricas que determinam a 

formação do público leitor, com seus gostos e sensibilidades e que, por outro lado, eles também se alteram de 

acordo com a mudança do suporte material dos textos, como o demonstra a História dos manuscritos, dos 

impressos e das recentes experimentações digitais. Exatamente por isso, não se deve contentar com as 

classificações teóricas tradicionais, que tendem a subtrair a historicidade das manifestações artísticas. 
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somente duas se relaciona (vam) ao tema, a saber: “A Eva do século XX: Analice Caldas e 

outras educadoras-1891/1945, defendido em 2007 pelo então mestrando Favianni Silva; e 

“Teresa Aquino: histórias e memórias do debate educacional da gerontologia na Paraíba 

(1991-2005), defendido em 2009 pela mestranda Daniella de Souza Barbosa Suassuna. 

Averiguando também as pesquisas realizadas pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

(CCSA/UFPB), constatamos que nenhuma aborda (va) sobre histórias de vida de educadoras.    

Então, diante deste cenário de escassez de assunto referente à biografia das 

educadoras, por se tratar de um tema relativamente novo na academia é necessário eclodir 

mais pesquisas seguindo sobre a questão. Costa (2000) reflete que somente em 2000 nos 

Estados Unidos a história das mulheres ganhou visibilidade na historiografia do país. E no 

Brasil foi em 2001 que Michelle Perrot tratou sobre a história das mulheres, em contrapartida, 

as feministas construíram a história das mulheres antes que os (as) historiadores (as) fizessem. 

Logo, percebe-se que as produções das biografias femininas aparecem com maior nitidez na 

história do tempo presente.  

Após estas assertivas pude construir meu projeto de pesquisa alicerçada na prática 

educativa de Ana Maria Meira Leal, contribuindo para o ensino da História da Paraíba na 

cidade de João Pessoa, seguindo um rumo concatenado a uma linha de pesquisa que incluísse 

as biografias das mulheres educadoras a partir dos primórdios do século XX, que teceram 

contribuições educativas. 

 Prosseguindo com a asserção sobre o percurso acadêmico chegava o momento do 

processo de seleção 2011 do Curso de Mestrado em Educação do PPGE/UFPB, no qual o 

professor Charliton Machado incentiva (va) os (as) integrantes do grupo a participarem deste 

processo. Passada a seleção fui aprovada em 7º lugar na Linha da História da Educação do 

PPGE/UFPB, obtendo a nota (8,0) oito. 

 Uma vez inserida no Programa de Pós-Graduação em Educação- PPGE/ UFPB, percebi 

que as disciplinas se complementavam para a construção lógica do meu conhecimento sobre a 

História da Educação, porém a maior contribuição teórica e metodológica para a minha 

pesquisa sobre as Histórias e Memórias de Ana Leal foi a já citada disciplina “Biografia e 

Sociedade” oferecida em 2010, com carga horária de 60h, ministrada pelos professores 

doutores Charliton José dos Santos Machado e Maria Lúcia da Silva Nunes.  
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 Voltando à trajetória acadêmica que culminou nesta dissertação, após cursar as duas 

disciplinas obrigatórias comuns, as duas específicas e uma optativa do curso de Mestrado em 

Educação do PPGE/UFPB, verifiquei que a biografia e/ou história de vida pode trazer o 

sujeito nas suas múltiplas faces, de modo a (re) construir por meio da memória a história de 

vida do indivíduo alicerçado nas práticas do indivíduo, em meu caso especificamente, da 

referida educadora. Constatei que este gênero discursivo é passível de muitas críticas, mas o 

que se busca nesta dissertação não é a preocupação da validação de uma verdade como fonte 

histórica, como já salientada, não obstante, o meu objetivo é outro: narrar à prática docente da 

educadora e o seu pioneirismo ao instaurar a disciplina História da Paraíba no antigo IPEP e 

em nível de Lato Sensu na UVA, bem como sua contribuição para a História da Educação em 

João Pessoa, fundamentando como as redes sociais influenciaram sua atuação como 

historiadora/educadora. 

 As disciplinas cursadas em 2011.2 tais como: Pesquisa em História da Educação, 

Seminários em História da Educação e Tópicos em História da Educação: Gêneros Híbridos 

em fontes escritas, orais e iconográficas, me fizeram conhecer mais sobre as questões 

metodológicas, de modo que decidi utilizar como metodologia principal: a História Oral, 

embora tenha utilizado, também, as iconografias (fotografias) para ilustração nesta 

dissertação. Então, a metodologia mais apropriada para compor a tessitura desta biografia e/ 

ou história de vida é a História Oral, e as memórias dela decorrente. 

 Por sua vez, essa construção metodológica foi sendo alicerçada no decorrer do semestre 

de 2011 quando cursava as disciplinas, de posse dos textos que versavam sobre a memória, 

conheci Jacques Le Goff, Pierre Nora, Michael Pollak, Ecléa Bosi, Maria de Fátima Cardoso e 

Maurice Halbwachs. De forma similar, apreciei a História Oral através dos textos de José 

Carlos Sebe Bom Meihy, Fabíola Holanda, Verena Alberti, Paul Thompson, Elizeu 

Clementino de Souza, Maria Helena Menna Barreto Abrahão, Dulce Consuelo Andreatta 

Whitaker, Guita Debert e Gwyn Primo dentre outros. 

 Afirmo que a principal fonte utilizada nesta pesquisa é a memória da educadora, no qual 

a minha intenção era que ela narrasse a partir do tempo presente as suas memórias do passado, 

pois, a narrativa diz como é a prática cultural (educativa), embora a práticas educativas não 

estejam apenas no discurso, e sim, sobretudo, no cotidiano. 
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 Costa (2000) reflete que memória é um termo que surge do latim, no século XIII-

memoria, de memor- oris: que se lembra. E que a memória diferencia-se de reminiscência, a 

primeira seria a faculdade de recordar o sensível (impressões, percepções), a segunda seria o 

ato espiritual (a alma vê no sensível o inteligível) 

 Sabendo que a memória ocupa um espaço privilegiado desde a antiguidade, tal 

conclusão pode ser observada quando Leoi-Gourhan, no livro História e memória de Le Goff 

(1994), reflete as fases de transição da oralidade à escrita, dividindo a memória coletiva em 5 

(cinco) períodos: a memória étnica nas sociedades sem escrita (transmitidas oralmente), o 

desenvolvimento da memória (da oralidade à escrita, o da transmissão escrita com índices ou 

tábuas), a memória medieval ( o equilíbrio entre o oral e o escrito, utilizando as fichas 

simples), os progressos da memória escrita (uso da mecanografia) e por fim os 

desenvolvimentos atuais da memória (o de seriação eletrônica). Por sua vez, o interesse da 

minha pesquisa está inclinado para a memória individual relacionada à trajetória educativa da 

educadora Ana Leal. 

 O autor do livro supramencionado faz uma distinção ímpar entre a memória humana e a 

memória eletrônica relatando que: “a memória humana é particularmente instável e maleável”, 

enquanto que a memória das máquinas se impõe por sua grande estabilidade, semelhante ao 

tipo de memória do livro, mas combinada com uma facilidade de combinação até então 

desconhecida. É necessário acrescentar que a memória eletrônica está sob a ordem e é 

dependente do programa do homem, então, a memória eletrônica não é senão um auxiliar, um 

servidor da memória e do espírito do homem. Diante da questão apresentada, o que me 

interessa, é a memória da educadora, haja vista, a memória do indivíduo ser a mais ‘poderosa’ 

de todas as memórias.  

 Continuando com as afirmações sobre a memória, Nora (1993) reflete que a memória é 

um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente, enquanto que a história é uma 

representação do passado. Portanto, narrar às práticas educativas de Ana Leal utilizando a 

memória da educadora, evoca a possibilidade da (re) construção da constituição da história 

educativa da docente. Nora (1993) reflete, também, que os lugares da memória nascem e 

vivem do sentimento e que não há memória espontânea, e que assim é preciso criar arquivos, 

notariar atas, dentre outras ações, devido essas operações não serem naturais. Daí, a 

importância dos registros destas memórias da prática educativa de Ana Leal, e utilizar a 
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Biografia e/ou História de Vida, é um instrumento eficaz que possibilita não “destruir” tais 

memórias de sua trajetória educativa. 

 Corroborando neste sentido, pode-se considerar que a metodologia da História Oral 

vale-se, estimula, é o pilar da memória, parafraseando Pereira (2011), a História Oral estimula 

a memória sendo o que diferencia de outros métodos e técnicas de pesquisa. Neste sentido 

também é importante salientar que não existe memória sem esquecimento. Pollak (2007) 

reflete sobre o significado do silêncio. Muitas vezes o significado do silêncio tem uma razão, 

um propósito, se lembrarmos do passado, percebemos que a clivagem entre a memória oficial 

(dominante) e a memória subterrânea (dominada), atende aos interesses hegemônicos da 

história, silenciando fatos e/ou situações. Destarte, o silêncio tem razões complexas! Então, 

devemos estar atentos (as) que nem sempre o silêncio é sinônimo do esquecimento, isto é, 

silenciar é diferente de esquecer. Todavia, o referido autor adverte que há uma polaridade de 

memórias em disputa, e essa diversidade constitui, portanto, a melhor alternativa de forma a 

evitar a polaridade simplificadora entre “memória oficial” e “memória dominada”. 

 Prosseguindo com as reflexões sobre o silêncio e ainda comentando sobre Pollak (2007), 

quando o indivíduo se deporta, evoca sentimentos ambivalentes, em alguns casos evoca até 

mesmo sentimentos de culpa. As fronteiras dos silêncios e/ou “não-ditos” com o esquecimento 

definitivo e/ou reprimido inconsciente não são estanques e estão em perpétuo deslocamento. 

De forma similar, pudemos evocar as memórias, utilizando a memória da educadora, escritora, 

historiadora Ana Leal realizando entrevistas para verificar se nas práticas educativas de Ana 

Leal abarcam (vam) algum ‘silenciamento’, um não-dito, uma memória clandestina e/ou 

proibida no tocante à contribuição que a educadora forneceu a História da Educação na PB.  

 Para finalizar os aspectos que esboçam a metodologia desta pesquisa, Le Goff (1996), 

acrescenta que a fotografia revoluciona a memória: “multiplica e democratiza-a, dá-lhe uma 

precisão e uma verdade visual nunca antes atingida, permitindo guardar a memória do tempo e 

da evolução cronológica”. As fotografias ocupam um lugar especial no arquivo. Revelam o 

ambiente. Falam sobre a personagem principal. Funcionam como artifícios para fixar a 

memória, evitar o esquecimento, garantir um lugar na posteridade (ABREU, 1996). Mignot 

(2000) acrescenta que organizam experiências e emolduram o tempo. Deste modo, nesta 

pesquisa utilizamos a fotografia meramente de forma ilustrativa, como forma de guardar na 

memória fatos ocorridos na trajetória educacional de Ana Leal.  
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 Outro autor que influenciou a presente dissertação foi Alberti (2004, p.13), com o livro 

Ouvir Contar Textos em História Oral, apontando que não há possibilidade da História Oral 

evidenciar todos os aspectos da vida do indivíduo. 

 

É impossível reproduzir em todos os seus meandros e acontecimentos os 

mais banais, tal qual realmente aconteceu. A história como toda atividade de 

pensamento, opera por descontinuidades, conjunturas e modos de viver, para 

conhecer e explicar o que passou.  

 

 O autor retromencionado evidenciou também que a metodologia de História Oral é 

bastante adequada para o estudo da história de Memórias, isto é, de representações do passado. 

Estudar essa história é estudar o trabalho de constituição e de formalização das memórias, 

continuamente negociadas. E a constituição da memória é importante porque está atrelada à 

construção da identidade, no qual as identidades pessoais e profissionais estão imbricadas. A 

memória é resultado de um trabalho de organização e de seleção daquilo que é importante para 

o sentimento de unidade, de continuidade e de coerência. E estudar a constituição de memórias 

não é o mesmo que (re) construir memórias, o próprio processo de sua constituição, muitas 

vezes oferece um opulento material de análise. 

 Alberti (2004) evidenciou ainda que a construção narrativa não é um mero exercício 

mecânico e neutro de encadeamento de fatos pelos entrevistados (as). É também uma operação 

de seleção de recortes de fatos, hierarquizando acontecimento acompanhado de juízos de 

valor, assim como estruturam seus argumentos sempre com algum grau de reflexão sobre as 

atitudes e ações pretéritas. A maneira de contar do indivíduo tem uma versão marcada pelo 

coletivo, ao lado certamente de aspectos decorrentes de peculiaridades individuais, e se há 

memória coletiva, é certamente porque a forma de vivência teve também um determinante 

coletivo. 

  Por sua vez Robert Frank, no livro de Alberti (2004, p. 40), considerou que a História 

Oral pode contribuir para uma história objetiva de sua subjetividade, e conclui com relação à 

especificidade da História Oral: “que sua grande riqueza está no terreno da subjetividade e das 

representações do passado tomados como dados objetivos, capazes de agir sobre a realidade e 

também sobre o entendimento que temos do passado”. 
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 Revelando os gêneros da História Oral, José Carlos Sebe Bom Meihy e Fabíola Holanda 

(2007), mediante o livro História Oral: Como fazer e como pensar esclarecem os gêneros da 

História Oral: História Oral de Vida, História Oral Temática e por fim a Tradição Oral, 

demonstrando também os critérios para elaborar um projeto sobre História Oral, a importância 

da condição ambiental para o registro das entrevistas, bem com os métodos usados para a 

transposição do oral para o escrito, e por fim os textos das entrevistas como diálogos: 

transcrição, textualização e a transcriação. 

 Como forma de analisar as práticas educativas de Ana Leal oportunamente utilizei a 

História Oral Temática, devido a discussão girar em torno de um assunto central definido: a 

trajetória educativa de Ana Leal, os aspectos subjetivos ficaram limitados ainda que não 

anulados. A questão subjetiva se mostra essencial, no qual as construções narrativas se 

inspiram nos fatos, mas admitem silêncios, distorções, omissões. As narrativas dependem da 

Memória, dos contornos, imprecisões e até mesmos das contradições naturais da fala.  

 O movimento intenso de estudos, pesquisas e discussões sobre as assertivas referentes à 

História Oral e memória, entre outros aspectos, possibilitou o meu entendimento que como 

qualquer outra fonte, a História Oral tem seu valor. Os historiadores que utilizam a oralidade 

são muitas vezes acusados de ficcionistas, e em muitos conhecimentos se considera que a 

textualização pertence ao ramo da literatura, acusando-o de tirar o caráter da “verdade”. 

Todavia, Geertz, no livro de Meihy & Holanda (2007), reflete que a palavra “ficção” sugere a 

parcialidade das verdades culturais e históricas.  

 Deste modo, compreendi que ambas as fontes, orais e escritas, apesar de serem 

interdependentes como documentos históricos podem se complementar e deste modo utilizei 

ambas as fontes. Dessa forma, minha coleta de dados foi difundida através da narrativa da 

educadora Ana Leal no recorte temporal definido em consonância com o objeto da pesquisa, 

bem como, as fontes cedidas pela educadora referente às suas publicações. Os procedimentos 

metodológicos das fontes orais e escritas constituíram o corpus documental permitindo 

compreender as trajetórias trilhadas pela educadora Ana Leal. 

 Finalizando o percurso do semestre 2011.2 das atividades programáticas cursei a 

disciplina intitulada “Pesquisas em História da Educação”, sob a responsabilidade dos 

professores doutores Charliton José dos Santos Machado e Cláudia Engler Cury. Como 

requisito da disciplina e também de outra, denominada “Seminários da História da Educação”, 
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sob a responsabilidade dos professores doutores Maria Lúcia da Silva Nunes e Carlos Augusto 

de Amorim Cardoso, tornei a analisar a problematização da pesquisa culminando no plano de 

desenvolvimento desta dissertação, no qual apresentei o esboço da presente pesquisa, no III 

Seminário da Linha de Pesquisa História da Educação, no auditório do Programa de Pós-

Graduação em Educação- PPGE- CE/UFPB, aberto ao público interessado nas temáticas 

abordadas.  Participaram do referido Seminário todos os discentes da disciplina matriculados 

e/ou ouvintes tanto do mestrado quanto do doutorado, nas disciplinas supramencionadas, nos 

quais os professores envolvidos contribuíram tecendo valorosas sugestões para a minha 

pesquisa.  

  Ainda referente à disciplina Pesquisa em História da Educação esta foi subdividida em 

três unidades: na primeira parte do livro de Decio Gatti Junior & Geraldo Inácio: reflexões 

sobre o ensino e a pesquisa em história da educação, no qual o autor Dermeval Saviani 

aportou reflexões sobre o ensino e à pesquisa em História da Educação; Marta Chagas de 

Carvalho ilustrou considerações sobre o ensino da história da educação no Brasil; Maria de 

Lourdes de Albuquerque Fávero evidenciou reflexões sobre o ensino e a pesquisa da história 

da educação brasileira; no livro de Bárbara Denice Catani & Luciano Mendes de Faria Filho: 

pesquisa em história da educação no Brasil equacionou um lugar de produção de um lugar: 

história e historiografia da educação brasileira nos anos de 1980 e de 1990; o livro História da 

educação no Brasil: matrizes interpretativas, abordagens e fontes predominantes na primeira 

década do século XXI, cujos autores são Libânia Xavier, Elomar Tambara, Antonio Carlos 

Ferreira Pinheiro apontaram matrizes interpretativas da história da educação no Brasil 

republicano, e no mesmo livro Bernadetth Maria Pereira mencionou a história da educação 

conjugada à História Oral em imagem videográfica; no livro de Antônio Carlos Ferreira 

Pinheiro: as novas abordagens no campo da história da educação brasileira, Antônio Carlos 

Ferreira Pinheiro revelou as novas abordagens no campo da história da educação brasileira; e 

no livro de Diana Gonçalves Vidal & Cleonara Maria Schwartz: histórias das culturas 

escolares no Brasil: ambos os autores referenciados desvelaram sobre cultura escolar e 

história da educação: questões para debate finalizando a 1º unidade desta disciplina. 

  Na 2º unidade da disciplina foram reveladas as formas de linguagens e diversas fontes 

de Pesquisa em História de Educação, no livro de Elomar Tambara: Fontes e Métodos na 

História da Educação, Elomar Tambara e Avelino Rosa Oliveira elucidaram (Fontes e 
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Métodos na História da Educação). Neste momento, outros livros também foram 

disponibilizados: História Oral e Processo de Participação nas Culturas do Escrito de Ana 

Maria de Oliveira Galvão, na qual a referida autora apresentou um artigo com o mesmo nome 

do livro; o livro Império em debate: imprensa e educação no Brasil oitocentista de Celina 

Midori Murasse Mizuta, Mendes de Faria Filho, Marcília Rosa Periotto, no qual Socorro de 

Fátima Pacífico Barbosa escreveu (Leitores e Livros nos jornais Paraibanos: Uma História de 

Leituras), e Carolina Mostaro Neves da Silva, Cecília Vieira do Nascimento, Matheus da Cruz 

e Zica trouxeram (Imprensa e Educação na segunda metade dos Oitocentos); o livro Educação 

modernidade e civilização: fontes e perspectivas de análise para a história da educação 

oitocentista, de Luciano de Mendes Faria Filho, Regina Duarte et al, Diana Gonçalves Vidal 

trouxe à tona ( A fotografia como fonte para a historiografia educacional sobre o século XIX: 

uma primeira aproximação);  o livro Escrita de Si Escrita da História, de Angela de Castro 

Gomes, a própria autora elucidou (Escrita de si, escrita da História: a título de Prólogo); o 

livro História da Educação- Vitrais  da memória: lugares, imagens e praticas culturais, de 

Maria Juraci Maia Cavalcante, Zuleide Fernandes de Queiroz, Raimundo Elmo de Paula 

Vasconcelos et al, no qual Rui Martinho Rodrigues revelou (Teorias, Fontes e Períodos na 

pesquisa Histórica), e  por fim Sádia Gonçalves de Castro esclareceu (A Fotografia na 

Educação: a História narrada pela Luz). 

 Por fim, na 3º unidade da referida disciplina, todas as discussões e estudos dos textos 

culminaram no plano de desenvolvimento das dissertações, conforme aludido anteriormente, 

no qual cada aluno produziu o seu plano para apresentar no III Seminário da Linha de 

Pesquisa em História da Educação. 

 Assim, através das disciplinas cursadas e, em especial, com a contribuição teórica 

metodológica das disciplinas: “Biografia e Sociedade”, e “Pesquisa em História da Educação” 

foram descritos a construção dos primeiros passos da pesquisa, ou seja, a minha história como 

pesquisadora no campo da História da Educação, o porquê da escolha do tema, a relevância 

social da pesquisa, a delimitação do recorte temporal, os questionamentos e perspectivas 

metodológicas, a definição das fontes de pesquisa e as questões conceituais relativas à História 

Oral e a memória. 

Neste 1º capítulo situei, também, o marco teórico-metodológico da pesquisa de acordo 

com o tema da dissertação e com o contato prévio com as fontes escritas (impressas) 
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perscrutadas. Realizado um levantamento prévio e alguns itens do corpus documental foi 

disponibilizado pela educadora, cito como exemplo: o livro alusivo ao centenário do político 

Félix Araújo, no qual produziu um texto (orelha) introdutório; como também participou da 

obra em homenagem a seu irmão: “Wills Leal: o topógrafo dos territórios simbólicos” 

(Figura1); além de apostilas, artigos e livros, de sua autoria referente à História da Paraíba. 

Descreveu sobre as pesquisas de campo acerca das Capelas da Várzea do Paraíba nos 

Municípios de Santa Rita, e há também uma obra que resultou da coleta dos Sítios 

Arqueológicos na cidade de Santa Luzia.  

 

 
Figura 1.  Ana Leal escreveu o Artigo Façanhas Desconhecidas no livro de Wills Leal. 

Fonte: Arquivo Pessoal de Ana Maria Meira Leal. 

 

 

Referente às questões à História Oral e memória, Delgado (2010, p.16) afirma que: 

A História Oral é um procedimento metodológico que busca, pela construção 

de fontes e documentos, registrar, através de narrativas induzidas e 

estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre a História em suas 

múltiplas dimensões: factuais, temporais, espaciais, conflituosas, consensuais 

[...] 

  

 Deste modo, através da narrativa da educadora Ana Leal é possível averiguar a sua 

atuação profissional. Corroborando com a assertiva acima, Alberti (2006) revela que a História 
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Oral permite o registro dos testemunhos ampliando dessa forma as possibilidades de 

interpretação do passado. Evidenciando, assim as múltiplas versões de um fato acontecido. 

 Em relação à memória, Nunes (1987, p.15) confirma a reflexão supramencionada que há 

certa insistência dos historiadores em “[...] considerar as memórias como documentos 

localizados na cabeça das pessoas e não nos arquivos públicos [...]”. Vale salientar que quando 

se trabalha com a memória há sempre a possibilidade de esta falhar ou apresentar lacunas. 

Sobre esse assunto, Lopes (2000) alerta que o trabalho da memória comporta o tempo de 

lembrar e de esquecer. A memória é seletiva, socialmente construída, é um valor disputado em 

conflitos sociais e ainda é parte constituinte do sentimento de identidade social, tanto 

individual quanto coletivo. 

 Percebe-se ainda que a pesquisa com a História Oral tem se ampliado, no meio 

acadêmico, em virtude da relevância dada à subjetividade dos entrevistados (as) frente à 

constituição, recorrendo à memória, representando os fatos sociais vivenciados pelos sujeitos 

e/ou grupos. 

 Em suma, vale registrar que uma peculiaridade das fontes orais é utilizar à memória para 

fornecer sentido ao passado, a partir do tempo presente. Bosi conceitua memória (1994, p.55) 

e reflete que na maioria das vezes, “lembrar não é reviver, mas refazer, reconstituir, repensar, 

com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado”. Assim, foi possível a 

reconstituição da memória sobre as práticas educativas da referida educadora. 

 Desta forma, a História Oral, ao permitir o registro das memórias (individuais e/ou 

coletivas), possibilita os pesquisadores e/ou os historiadores serem atores sociais conscientes 

em perceber o nosso papel em determinado locus e tempo da História. 

   Por fim, ressalto o valor do estudo biográfico, que segundo Arfuch (2010), apesar da 

biografia apresentar flutuação terminológica, suas múltiplas formas, gêneros discursivos e 

horizontes de expectativa constituem um interessante campo de indagação. Os gêneros 

discursivos das biografias favorecem a intersubjetividade, possibilitando uma ideia dialógica 

de comunicação entre os participantes. O dialogismo é múltiplo, porque na linguagem
3
 ocorre 

                                                 
3
 Linguagem é qualquer e todo sistema de signos que serve de meio de comunicação de ideias ou sentimentos 

através de signos convencionados, sonoros, gráficos, gestuais etc., podendo ser percebida pelos diversos órgãos 

dos sentidos, o que leva a distinguirem-se várias espécies ou tipos: linguagem visual, corporal, gestual, etc., ou, 

ainda, outras mais complexas, constituídas, ao mesmo tempo, de elementos diversos. (BOONE E PLANTE, 

1994) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Signo_lingu%C3%ADstico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sentidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sentidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_visual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_corporal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_gestual
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à interação, seja através das fontes videográficas, orais e/ou escritas, constituindo assim o 

discurso da intertextualidade. 

Parafraseando Arfuch, o conceito do valor biográfico permite o processo de 

subjetivação nas diferentes formas narrativas imbuídas de “autenticidade”, veracidade, 

verossimilhança. Nessa subjetivação devem-se considerar os diversos momentos biográficos 

da mítica singularidade do Eu. 

 Destarte, o valor biográfico é um modo de leitura transversal suscetível de articular não 

gêneros discursivos diferentes, mas também diversos “modelos” que emigram de uns a outros, 

e inclui as peripécias heróicas e o “anti-herói”, apenas ganhou maior visibilidade a partir dos 

Annales
4
.  

 Ferrarotti (1988) corrobora com a importância da biografia ao argumentar sobre o valor 

heurístico do método biográfico, ou seja, sobre a validade de incorporação de fontes na 

pesquisa sociológica, e segue afirmando que se pode ler uma sociedade através de uma 

biografia.  

 Neste sentido, alerto que a biografia não é uma mera narração, mas uma reinterpretação 

dos fatos. Ela não é linear, nem estanque, e os fatos apresentados devem ser refletidos. 

Segundo o livro Fontes (Austero) biográficas na pesquisa em educação de Zerbinatti (2010), 

as biografias atuais devem incitar à desconfiança perante as trajetórias de vidas unívocas 

(“excesso de sentido”) caracterizadas pela predestinação e coerência. Neste sentido, Bourdieu 

(1996) chama a atenção para a ‘Ilusão Biográfica’ refletindo que é o relato biográfico que 

organiza a História de vida e busca dar-lhe significado, negando dessa forma que a biografia 

seja simplesmente uma explicação linear da trajetória de vida do indivíduo. Assim, também a 

História de Vida de Ana Leal não é uniforme como veremos mais adiante em suas narrativas. 

 Para finalizar a unidade retromencionada foram realizadas entrevistas temáticas, no 

intuito de transformá-las em fontes e constituir a redação da referida pesquisa. Posteriormente 

                                                                                                                                                         
 
4
 A revista dos Annales foi fundada por Lucien Febvre e Marc Bloch em 1929, propunha-se a ir além da visão 

positivista da história como crônica de acontecimentos (histoire événementielle), substituindo o tempo breve da 

história dos acontecimentos pelos processos de longa duração. Foi responsável pela criação da Nova História, até 

o momento de criação desta revista, a história era basicamente positivista, baseada na exaltação dos grandes 

homens, nos macro-acontecimentos. Sua metodologia como novo paradigma abriu caminho para uma 

interdisciplinaridade entre a História e outras disciplinas. Assim, a História no século XX deixava de focar os 

grandes feitos e abria caminho aos temas do cotidiano, a História problema. (CUNHA E CRISTINA, 2012) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lucien_Febvre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marc_Bloch
http://pt.wikipedia.org/wiki/1929
http://pt.wikipedia.org/wiki/Positivista
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a entrevista e a transcrição das gravações passaram pelas seguintes fases: transcrição absoluta 

e textualização. 

 Enfim, as Histórias, as memórias e Biografias são documentos essenciais, riquíssimos 

como testemunhos de visões de mundo, para quem deseja compreender como os indivíduos no 

passado conceberam a sua experiência histórica. 

 Referente ao Capítulo 02 (Histórias e Memórias da Educadora: Ana Maria Meira Leal), 

perscrutei sobre o contexto e a formação da educadora. Nele desvelei se a etiologia familiar da 

educadora influenciou em sua prática educativa, nas suas opções e ideologias, redes históricas 

e sociais como marco e fonte de investigação de sua trajetória, mas não como explicação de 

vida. 

 Ainda nesse capítulo, através da entrevista realizada com a educadora, percebi a 

importância das primeiras letras terem sido ministradas pelo pai, e esta alfabetização foi 

extensiva aos nove filhos. Desse modo, entende-se na fala da educadora, na transcrição 

abaixo, que tal fato teve uma singularidade ímpar em sua existência: 

 

[...] Agora as primeiras letras foi meu pai quem ensinou. Meu pai era um 

doce, meu pai alfabetizava. Ele usava a música ceretêtê. A letra A quer dizer 

amor perfeito. A letra B quer dizer bendito sou. A letra C quer dizer és 

carinhoso. A letra D quer dizer que sou do povo. Ele teve nove filhos todos 

estudavam. Cada um era um número. E aí ele botava, ficava todo mundo 

numa sala assim. Meu pai foi educador nato. E... Foi uma pessoa assim que 

não teve estudo, mas teve a vida dedicada a entender dentro de outro tempo a 

importância que é a educação. [...] (Ana Leal, 01/02/2011) 

 

 Também foi investigado através da narrativa da entrevistada se o Grupo Escolar 

Professor Cardoso e/ou outra escola em que a educadora construiu sua formação, influenciou 

em sua atuação profissional, e qual o motivo que a levou a realizar o Tombamento do Grupo 

Escolar Tomas Mindello, fornecendo o parecer favorável.  

 Por fim no capítulo 03 (Percursos Educacionais em João Pessoa), abordei que embora a 

educadora tenha fornecido contribuições para a História da Paraíba, sua história não havia sido 

registrada. Assim, a partir da análise do conteúdo das fontes orais e escritas, pude elucidar o 

seu pioneirismo, ao implantar a disciplina História da Paraíba na cidade de João Pessoa nas 

instituições IPEP e na UVA. Revelei, ainda, como suas práticas educativas estimulam (vam) 
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os alunos à aprendizagem da História da Paraíba, fato constatado por meio de entrevistas que 

possibilitaram trazer à baila, como essas atividades extraclasses impulsionam (vam) o 

conhecimento dos (das) discentes, e por fim, analisei como é (era) sua relação afetiva e 

profissional com os discentes, apesar do rigor e da disciplina, marcas dos seus 

posicionamentos didáticos. 

Evidenciei também que a professora Ana Leal teve uma inspiração, um modelo de 

educador (a) em que se espelhava. Ratifiquei se houve pioneirismo de Ana Leal em implantar 

nos currículos a disciplina História da Paraíba no colégio IPEP. Entretanto, não se pode negar 

que naquela época e quem sabe ainda no tempo presente Ana Leal foi e ainda é uma 

professora de história, que sempre quando apoiada pelas instituições que leciona (ou), faz 

viagens com os alunos dentro da PB para ensinar a cultura, as vegetações do estado da 

Paraíba. A educadora tinha a ousadia quando utilizava o megafone em praça pública como um 

acessório utilitário para ministrar a sua aula, sendo à primeira mulher educadora, segundo os 

seus relatos, que teve à iniciativa de ir ao centro de João Pessoa, ou seja, no Ponto de Cem 

Réis, no Hotel Globo, no Porto do Capim (Porto do Varadouro). Segundo o relato de Ana Leal 

considera-se uma mulher que não copiava ninguém nas suas práticas educacionais, mas se 

espelhou na professora Áurea Brilhante por considerá-la militante nas questões educativas. 

 

 

1.1. Situando o percurso teórico-metodológico da pesquisa 

  

Foi primordial para o decurso teórico metodológica desta dissertação a definição do 

marco teórico, a bibliografia a ser consultada, de forma a escolher as referências, a 

metodologia associada ao procedimento da pesquisa para finalmente definir o corpus 

documental da mesma.  

 Fazia-se necessário caracterizar a pesquisa, definir o método e os instrumentos para 

coletar os dados e analisá-los. Então, como fazer? As respostas para estas indagações estavam 

estritamente ligada ao objetivo geral deste estudo. 

 Dito de outra forma, narrar à prática docente da educadora e o seu pioneirismo ao 

instaurar a disciplina História da Paraíba no antigo IPEP e em nível de Lato Sensu na UVA, 

bem como sua contribuição para a História da Educação em João Pessoa, fundamentando 



39 

 

como as redes sociais influenciaram sua atuação como historiadora/educadora, requeria o 

estudo do tempo presente, utilizando o marco teórico metodológico da História Oral e da 

memória. A História do Tempo Presente, como mencionei inicialmente, tem como 

característica básica a presença de testemunhos vivos, que podem contestar e vigiar o (a) 

pesquisador (a), afirmando sua vantagem de ter estado presente no momento do desenrolar dos 

fatos. 

 Após levantar os conceitos sobre a História Oral e a memória, averiguei que nas 

pesquisas qualitativas, as produções acadêmicas abarcavam-nas como marco teórico-

metodológico, nos variados âmbitos do conhecimento. Reconhece-se que esta pesquisa 

ressalta o objeto histórico como sujeito da História, ou seja, coloca a educadora Ana Leal 

como atriz, uma vez que inserida nas redes sociais é influenciada e influencia com suas ideias 

a História da Educação Paraibana. Assim, destaco também as implicações teórico-

metodológicas dos estudos em História Oral, no tocante a sua contribuição para a constituição 

de uma história objetiva oriunda de uma subjetividade que lhe é peculiar. 

Nesse sentido, a construção do corpus documental desta pesquisa foi realizada por 

meio da narrativa da referida educadora, associada às fontes escritas cedidas durante a fase de 

coleta dos dados, de modo que pude viabilizar as assertivas tecidas no parágrafo anterior. 

Nesta seara é importante salientar que muito das narrativas e/ou dos relatos das fontes orais 

tem um valor ímpar, singular, haja vista os documentos escritos visitados nos arquivos 

históricos não contemplavam certos aspectos peculiares na trajetória educativa de Ana Leal, 

particularmente, nas instituições que foram delimitadas para a pesquisa. 

 Outra averiguação pertinente, que Pereira (2011) salienta, é que as novas tecnologias 

digitais transformaram as formas por meio das quais o historiador oral grava, guarda, cataloga, 

interpreta, realiza e compartilha histórias orais. As fontes iconográficas (as fotografias), e 

também as midiáticas (o vídeo), dentre outras, permitem captar uma realidade e transformá-la 

em fonte. O registro audiovisual é anterior à consolidação da História Oral como metodologia 

de pesquisa. A referida autora afirma ainda que as fontes audiovisuais consistem em 

depoimentos, entrevista, etc., utilizando de forma concomitante registros sonoros e visuais 

(áudio e imagens em movimento). “Enquadram-se aqui as gravações em vídeo e/ou em 

película (cinema no sentido mais restrito do termo), além de outras formas de comunicação 

audiovisual que recorrem às novas mídias ou ao hipertexto”. (SILVA, 2010, p.1). Pelo 
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exposto, percebe-se, que o documento escrito deixou de ser o locus exclusivo de vestígios do 

passado, de forma que os arquivos históricos ampliaram-se, devido às novas possibilidades de 

fontes citadas anteriormente. 

 Enquanto em 1970 houve o retorno da biografia, o boom da História Oral ocorreu em 

1990 e nesta década reforçou-se a prática democrática aflorando o interesse da sociedade 

brasileira pela recuperação da memória coletiva e individual, possibilitando o crescimento 

dessa metodologia nos meios acadêmicos, abrindo um novo espaço, no qual as fontes orais e 

iconográficas aglutinaram-se às fontes escritas. 

Assim, é importante salientar o percurso para a obtenção das fontes, ou seja, as idas e 

vindas aos arquivos privados da educadora Ana Maria Meira Leal para perscrutar o material 

fornecido pela educadora e a preocupação em fazer perguntas às fontes para nortear a 

pesquisa. Então, houve dificuldades na obtenção dos dados como: conciliar o horário da 

pesquisadora ao da educadora; o gravador digital que não funcionava adequadamente quando 

mais se precisava; a prosódia (velocidade, ritmo e entonação da voz) da educadora fadigada 

depois da semana de trabalho, pois a concessão das entrevistas era às sextas-feiras à noite 

(geralmente esse era o horário da entrevista), dificultando assim a transcrição da entrevista; os 

lapsos da memória; e as falhas tecnológicas do computador que ficava lento, devido à 

extensão das fontes. Destarte, foi necessário um vai e vem de questionamentos para auxiliar 

nas lembranças da educadora, mais de quinze visitas e horas a fios de conversa com a 

educadora Ana Leal para obter o material necessário à pesquisa. 

Deste modo, defini o marco teórico-metodológico desta dissertação juntamente com a 

produção do corpus documental, haja vista que as fontes escritas auxiliaram a reconstituir a 

materialidade das fontes orais sobre as histórias e memórias das práticas educativas, no tempo 

presente, da educadora Ana Leal. 

 

1.2. A História Oral e a Memória: marco teórico da pesquisa 

 
 E hoje, aqui e agora recupero a ideia afirmando: uma mulher deve ter o 

direito de escrever a sua história e de muitas outras mulheres, revendo as 

narrativas e captando outro Tempo. (POSSAS, 2007, p.21) 

Apesar da epígrafe acima “falar” por si só, é necessário salientar que alicerçada nas 

palavras da autora, escolhi abordar as práticas educativas da educadora Ana Leal, utilizando a 
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metodologia da História Oral, por ser oportuna e adequada a minha pesquisa, e também 

porque almejava verificar a constituição das memórias da educadora Ana Leal, por meio de 

entrevista com a referida educadora transformando estas fontes orais em documentos. 

Perscrutei fazendo um zoom de sua prática educativa, no recorte temporal proposto pela 

pesquisa. Foi preciso tornar audível as vozes destas fontes orais que por muito tempo foram 

negligenciadas, em virtude das fontes escritas. Neste sentido, Meihy (1996, p, 90) adverte que 

a:  

 

História Oral é construída para a sociedade mais ampla, pois esta precisa 

escutar as muitas vozes que tenham ficado, até então, inaudíveis, aquelas 

vozes que são capazes de reconstituir visões de mundo, aspirações e utopias, 

que embora não tinham sido as hegemônicas e, portanto, não puderam se 

realizar integralmente são, entretanto fundamentais, no enriquecimento da 

diversidade de estratégias e trajetórias que uma mesma sociedade deve 

necessariamente conhecer e englobar. 

 

Logo, a História Oral trabalha com a memória e esta pode apresentar falhas. Nesse 

aspecto, segundo Meihy (1996, p, 44) “num relato, há esquecimentos, omissões que podem ser 

ou não intencionais. Uma omissão poderia, por exemplo, decorrer do desejo de transmitir 

determinada imagem ao pesquisador”. Bosi (1994, p. 54) afirma que se lembramos, é porque 

os outros, as situações presentes nos fazem lembrar: “O maior número de nossas lembranças 

nos vem quando nossos pais, nossos amigos, ou outros homens, no-las provocam”. E 

Parafraseando Ginzburg (1991), pode-se afirmar que é necessário reinterpretar as informações 

e os sinais dos documentos escritos e dos depoimentos orais.  

 A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão agora à nossa 

disposição, no conjunto de representações que povoam nossa consciência atual. Por mais 

nítida que pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma imagem que experimentei 

na infância, porque cada um de nós não somos os mesmos de então e porque a percepção 

alterou-se e, com ela, as ideias, os juízos de realidade e de valor. O simples fato de lembrar o 

passado no presente exclui a identidade entre as imagens de um de outro, e propõe a sua 

diferença em termos de ponto de vista. “A lembrança é a história da pessoa e seu mundo, 

enquanto vivenciada”.  (Bosi, 1994, p.68): 
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A função da lembrança é conservar o passado do indivíduo na forma que é 

mais apropriada a ele. O material indiferente é descartado, o desagradável, 

alterado, o pouco claro ou confuso simplifica-se por uma delimitação nítida, 

o trivial é elevado à hierarquia do insólito; e no fim formou-se um quadro 

total, novo, sem o menor desejo consciente de falsificá-lo.  

 

 Ao se valorizar a relação entre o presente e o passado, ressalta-se a importância da 

memória para se verificar e analisar a relação entre o sujeito e/ou objeto da pesquisa e o tempo 

em que se passou que por sua vez também se relaciona ao tempo presente, de modo a 

descobrir as nuances da constituição das memórias na construção de identidades individuais 

e/ou coletivas da educadora em questão.          

 Talvez a dificuldade em definir a História Oral e seus procedimentos advenha do fato de 

sua utilização estar correlacionada sob diversas óticas de campos de conhecimento. Neste 

sentido, Thompson (1998), salienta que a História Oral é também utilizada por muito 

estudiosos, particularmente, por antropólogos, jornalistas e sociólogos. E sabe-se que a 

História Oral é utilizada desde os tempos antigos: “A verdade, é que a História Oral é tão 

antiga quanto à própria história. Ela foi à primeira espécie de história”. (THOMPSON, 1998, 

p. 45) 

 O trabalho do (a) pesquisador (a) é minucioso, devido ter que focar o seu olhar, de 

acordo com os objetivos específicos. Quando invoco a memória através da História Oral, (re) 

constituo o passado pelo prisma do tempo presente, afinal o indivíduo que narra e/ou relata sua 

história possui seus interesses, valores e ideologias. 

 Por essa compreensão, as fontes orais foram impulsionadas pelo interesse do tema em 

questão, todavia, questionei as fontes orais sobre o significado das possíveis lacunas 

existentes, com a atenção de fazer a conexão de um relato a outro utilizando a linguagem. É 

fundamental esta cautela por intermédio das linguagens (verbal, não verbal, gestual e 

corporal), uma vez que essas estão imbuídas de subjetividade. 

 Para Gomes (1998), a linguagem é essencial no estudo da memória, mesmo quando a 

memória vai além do que é posto em palavras. Falar, dizer, narrar, ver e ouvir faz parte da 

constituição da memória humana. Então, esta dissertação teve o cuidado em verificar como foi 

à atuação educativa de Ana Leal, mediante a sua narração, desde seu ingresso como professora 
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de História da PB em 1988 até 2012, no qual continua sendo docente da disciplina 

retromencionada tanto em nível de ensino médio quanto no ensino superior.  

 As narrativas têm valor inestimável, e por isso as de Ana Leal também tem, uma vez que 

dizem muito sobre a trajetória educativa da educadora e sobre a vida instituída de valores e 

ideologias. A memória individual, apesar de se explicar no contexto social, é aferida por meio 

de entrevistas nas quais o narrador tenha a liberdade de narrar.  A análise das fontes orais 

requer do (a) pesquisador (a) escolha das narrativas de modo a verificar/compreender as 

diversas situações educativas. 

Evidenciando Meihy (1996), aceitar que as reflexões acompanham todo o processo de 

pesquisa, desde as primeiras fases, é aceitar que estas esclarecem dúvidas, reafirmam certezas, 

colocam em dúvida algumas certezas, suscitam novas dúvidas em um movimento que se 

configura como dialético e que faria parte da História Oral. O autor continua a reflexão: 

 

Esta preocupação com a veracidade dos fatos obtidos através das narrativas 

não é primordial, colocando como objetivo primeiro apreensão do todo 

social, as relações entre os indivíduos, grupos e coletividades, de sua inserção 

em diferentes coletividades e grupos, que influiriam na sua maneira de ser, 

viver, pensar e julgar. Importa identificar, qualificar as diferentes versões 

sobre fatos ou processos e explorar sua riqueza, mais do que verificar a 

veracidade do relato. 

 

Destarte, através das circunstâncias das narrativas, por meio das reflexões, procurei 

contemplar vários momentos educativos para não privilegiar não só um momento, mas 

diversas situações revelando assim a construção da identidade profissional da educadora. 

Desta forma, foi possível verificar a prática educativa de Ana Leal e como foi a sua 

contribuição para a História da Paraíba nas instituições referidas anteriormente. 

 

1.3.  História Oral e a Memória: metodologia de pesquisa 

 

 No prefácio do livro Modos de Narrar a vida: Cinema, Fotografia, Literatura e 

Educação, cujas organizadoras são Raquel Lazzari Leite Barbosa e Mônica Appezzato 

Pinazza, de Certeau (1994) salienta o fato de que é possível criar conhecimento utilizando das 

narrativas de práticas de indivíduos comuns de forma a conhecer novas histórias das escolas e 
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de seus praticantes. Assim, elucidei por meio da História Oral e da memória como as práticas 

educativas da historiadora Ana Maria Meira Leal se desenvolveram nas instituições educativas 

no período investigado, construindo conhecimentos mediante as narrativas obtidas. E também 

alicerçada na reflexão de Heline Sangoi Antunes, no livro suprareferido, a autora analisa que a 

prática docente é tecida e desenvolvida tanto em sala de aula como é resultante dos 

conhecimentos adquiridos na licenciatura. 

 Sabe-se que atualmente a prática educativa legalizada só é possível por meio da 

formação acadêmica. Embora a formação de Ana Leal seja contemplada no segundo capítulo, 

é necessário relatar que as práticas da educadora foram e são vislumbradas através da memória 

e da História Oral da referida educadora. Justifica-se tal assertiva, segundo Dirceu Castilho 

Pacheco (2010, p.41): 

Experimentando erros e acertos, limites e possibilidades enquanto praticantes 

e que, nesse movimento, seus rastros permitem criar conhecimentos através 

de narrativas que podem contar outras e novas histórias nas e das escolas e de 

seus/suas praticantes, ainda por serem enunciadas e que são significativas 

para se conhecer um pouco mais acerca dos processos educacionais e das 

histórias de vida e formação de professores/as. 

 

 

 Nessa perspectiva, por meio dos percursos profissionais de Ana Leal, os elementos 

inerentes à multiplicidade das redes de subjetividade, constituem (íram) como as suas práticas 

educativas foram sendo tecidas e desveladas por meio da memória, utilizando as narrativas da 

educadora. As narrativas implicam admitir que a realidade tem muitas versões, e, 

acrescentando Chaves (2006, p 30), “não existe um local definido onde os dados, as 

informações estarão parados à espera de serem coletados”. Dessa forma, através da busca 

destes dados nas narrativas tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a História da 

Paraíba através da fala da educadora.  

Quando matizado o objeto de estudo, qual seja a ação da memória dos sujeitos que 

convivem (ram) com a educadora historiadora Ana Leal nas redes sociais em torno de sua 

prática educativa na cidade de João Pessoa nas instituições educativas, ficou evidente os 

domínios historiográficos da educação em que se organiza este estudo: a história das práticas 

pedagógicas e a sua profissão docente. 
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Esses domínios se encontram em estreita relação com o tema, os objetivos e as fontes 

problematizadas na pesquisa, à medida que produzem uma convergência em torno da história 

de vida e das práticas pedagógicas da educadora historiadora Ana Leal e a sua contribuição 

para o ensino da História da Paraíba na cidade de João Pessoa-PB, e quem sabe colaborando 

assim com a História da Educação. 

Destarte, pretendi com este estudo desvelar as práticas educativas de Ana Leal à 

apreciação pública para reconstituir sua história de vida concatenada aos objetivos desta 

pesquisa no campo da História da Educação na Paraíba. 

Portanto, concordando com Bruner (1997), a disposição para narrar é inerente à 

natureza humana e está ligada também à necessidade de conservar a experiência, e de certo 

modo, o si narrativo confere a sensação de controle, principalmente sobre o futuro. Quando 

alguém conta a sua história estabelece sentido, continuidade e coerência à própria existência. 

Afinal, o interesse está justamente “no que foi lembrado, no que foi escolhido para perpetuar-

se na história de sua vida”. (BOSI, 1994, p.37). 

Nesse sentido, Bakhtin chama a atenção para a polifonia de vozes e para a 

intertextualidade envolvidas na construção da memória: 

 

Uma parte considerável de minha biografia só me é conhecida através do que 

os outros me contaram, com sua própria tonalidade emocional: meu 

nascimento, minhas origens, os eventos ocorridos em minha família, em meu 

país quando eu era pequeno (tudo o que não podia ser compreendido, ou 

mesmo simplesmente percebido pela criança). Esses elementos são 

necessários à reconstituição um tanto quanto inteligível e coerente de uma 

imagem global da minha vida e do mundo que a rodeia; ora, todos esses 

elementos só me são conhecidos a mim, o narrador da minha vida – pela boca 

dos outros heróis dessa vida. Sem a narrativa dos outros, minha vida seria, 

não só incompleta em seu conteúdo, mas também internamente desordenada, 

desprovida dos valores que asseguram a unidade biográfica. (BAKHTIN, 

1992, p. 168-169) 
 

 Da polifonia das vozes da narração da educadora foi possível perceber nuances da 

sua prática educativa. A perspectiva de trabalhar com Biografias e/ou Histórias de Vida é 

também uma forma de tornar o indivíduo mais visível inclusive para si próprio, pois é no 

diálogo com o outro que o indivíduo se revela para si e para o outro. Sob essa ótica, pode-se 

afirmar que a rememoração é um processo seletivo que envolve enfocar algumas situações e 
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tirar do foco outras, devido está profundamente vinculada a aspectos emocionais e 

conjunturais dos sujeitos. (KENSKI, 1997)  

 Como avalia Viñao, a memória é tão seletiva quanto o esquecimento: 

Onde acaba a ficção e onde começa a realidade? Como se entrelaçam ambas 

na memória? Quais são os limites ou indicadores aos quais recorrer, em cada 

caso para elucidar se estamos diante de uma autobiografia romanceada, mais 

ou menos imaginária, ou uma novela com elementos autobiográficos? [...] 

Todos, sem exceção, recriamos o passado e mesclamos recordações e 

esquecimentos. A memória não é um espelho, sim um filtro, e o que sai 

através deste filtro, não é nunca a realidade mesma, sim uma realidade 

sempre recriada, reinterpretada e, ás vezes, inclusive, consciente ou 

inconscientemente imaginada até o ponto que pode chegar na mente daquele 

que recorda, a substituir, com vantagem, o realmente acontecido. (VINÂO, 

1999, p. 83-84) 
             

 No livro Autobiografias, histórias de vida e formação: pesquisa e ensino, Carmen Lúcia 

Vidal Pérez (2006) afirma: “o ato de narrar sua própria história, mais do que contar uma 

história sobre si, é uma ato de conhecimento”. Corroborando com tais assertivas, Santos 

(2000, p. 61) relata que “voltar ao passado é viver um encontro com aquela que fui aquela que 

sou e aquela que serei. É poder neste encontro aprender a valorizar essa trajetória”. 

Similarmente Bozzetto (2000, p.119) reflete: “os questionamentos que orientarão essa 

rememoração organizam-se como elos que se entrelaçam num constante ir e vir não linear, 

nem rigorosamente sequencial”. 

 Desta forma, a narrativa quebra o modo linear espaço temporal de (re) significar as 

vivências e trajetórias de Ana Leal, desde que “o trabalho da memória resgata a história, 

entrelaçando passado, presente e futuro no agora” (Pérez, 2003, p. 105). Logo, as narrativas 

são elementos que trazem significado pessoal forte, articulando os três tempos: passado, 

presente e futuro, instigados pela rememoração, trazendo não “uma vida como de fato foi, e 

sim uma vida lembrada por quem a viveu”. (Benjamim, 1996, p.37). Deste modo, a arte de 

narrar constitui-se em “uma forma artesanal de comunicação.” (idem, 1996, p.205) Por esse 

viés, através das narrativas da educadora Ana Leal evidenciar que as suas práticas educativas e 

as suas ideologias ratificam uma cadeia de significantes de representar o mundo.  

 Através das diferentes tramas que compõem as redes de subjetividade das narrativas por 

meio da memória possibilitou-se o indivíduo, no caso Ana Leal, a transitar permanentemente 

entre o eu e o Outro formando o nós. Contribuindo assim para formar a identidade, não se 
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pode falar da identidade como processo único e acabado, imutável e permanente. Como afirma 

Pérez (2006, p. 186): “a identidade só pode ser pensada no plural, como reestruturações 

identitárias que o sujeito realiza a partir da diferenciação e assimilação do outro e do nós, 

neste movimento, o sujeito constrói/reconstrói o seu eu e acede à consciência de si. 

 Através das narrativas influenciamos e somos influenciados fatores que também 

permitem (re) criar a identidade, e assim através da reflexão o indivíduo não se torna alienado. 

Segundo Jorge Luiz da Cunha e Alexsandro dos Santos Machado (2004), no livro Aventura 

(auto) biográfica: teoria e empiria, a alienação é um fenômeno individual e/ou coletivo que 

desumaniza, e através de ‘meias  histórias’ somos imbuídos por diferentes formas de 

alienação. A alienação ocorre quando o indivíduo se deixa levar pelo argumento do outro sem 

ter opinião própria e não se interessa pelas várias versões dos acontecimentos. No estudo em 

questão, a História Oral permitiu trazer à tona como se deu a contribuição do pioneirismo da 

disciplina História da Paraíba pela educadora Ana Leal nas instituições do IPEP e na 

Universidade UVA. 

 A constituição da identidade da educadora Ana Leal foi mencionada no segundo 

capítulo. Segundo Stuart Hall (2003), tanto o âmbito cultural quanto as identidades pessoais 

estão atravessadas por provisoriedade, processos de fragmentação e descontinuidade. E tais 

processos têm uma marca comum: a descentração do sujeito: 

 

Se sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até a 

morte é apenas porque construímos uma cômoda história sobre nós mesmos 

ou uma confortadora ‘narrativa do eu’. A identidade plenamente unificada, 

completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida que os 

sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos 

confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 

identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – 

ao menos temporariamente.  (2003, p.13) 

 
 

 A história da trajetória educativa de Ana Leal é tecida “por várias canetas” que para 

se escrever as narrativas dessa prática educativa desenvolvidas nas instituições em que 

trabalha (ou), nas quais as situações educacionais foram vivenciadas pela educadora e pelos 

seus discentes, e por meio da memória é possível que a História Oral desvele tais aspectos. 

Então, devem-se considerar as diferentes situações desta trajetória e os atores que 
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complementam a história da referida educadora. Afinal, não são necessárias “várias tintas” 

para se construir as histórias de vida? 

 Neste sentido, a trajetória educativa de Ana Leal é refletida e reflete em várias 

pessoas, e através da reinterpretação constante dos fatos de outrora considerando o tempo 

presente, o narrador e o ouvinte tecem os fios das narrativas por meio da memória partilhada 

para posteriormente o leitor fazer as suas ponderações. O trabalho com a memória implica 

ressignificar os fatos narrados, pois fazendo de modo consciente ou não se selecionam os 

fatos! 

 Como aconselha Ítalo Calvino (1990, p. 138): “Cada vida é uma enciclopédia, uma 

biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser 

continuamente remexido e reordenado de todas as maneiras possíveis”. Então, a pesquisa 

biográfica é uma forma de história autorreferente, portanto plena de significado, em que o 

sujeito se desvela para si e para os demais. E para fazer a Biografia e/ou História de Vida a 

condição sine qua non é o exercício da memória. Enfim, a biografia de Ana Leal é constituída 

por narrativas em que são desveladas suas trajetórias de vida. 

 Comungo com Moita (1995, p. 113), ao considerar a biografia uma metodologia com 

potencialidades de diálogo entre o individual e o sociocultural, já que “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 seus contextos”. 

  Já Santamarina e Marinas (1994, p.268) refletem que “as Histórias de Vida são 

tratadas como histórias de um sujeito (indivíduo ou grupo) que se constroem desde dentro dos 

condicionantes micro e macroestruturais do sistema social”.  

Fazendo menção ao procedimento da referida metodologia, constituiu-se na gravação 

de entrevistas no cerne das práticas da educadora Ana Leal, posteriormente transcrita na 

íntegra pela pesquisadora, selecionando os trechos de interesse da pesquisa, tive o cuidado de 

interpretar os silêncios, as pausas, as hesitações, o entusiasmo e as expressões 

corporais/faciais, que sinalizam informações, devido ser um tipo de linguagem. Os 

instrumentos utilizados na entrevista foram: gravador digital POWERPACK DVR-2920 e 

vídeo, gravado através da câmera fotográfica Kodak. No segundo momento foi realizada a 

análise e interpretação das fontes orais produzidas, cruzando as fontes, ou seja, comparando o 

conteúdo das entrevistas, com outras fontes, algumas disponibilizadas pela educadora, e as 
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demais que encontrei em outros arquivos particulares da família de Ana Leal. Estas entrevistas 

foram baseadas nos objetivos da pesquisa e arroladas seguindo um roteiro semiestruturado, de 

modo que a entrevista não foi “fechada”, oferecendo possibilidades à entrevistada.  

 Através das entrevistas percebi que a mesma não foi uma educadora que se limitou aos 

muros internos da escola. Foi a sua prática educativa que me despertou interesse. Assim, 

desvelei qual foi a sua formação acadêmica e o contexto de sua realização. Evidenciando a sua 

sensibilidade enquanto mulher e ao mesmo tempo como uma profissional com produção na 

História da Paraíba. 

 Enfim, busquei (re) construir a memória por meio de entrevistas referentes à trajetória 

profissional da educadora, escritora, historiadora para responder a problemática da pesquisa, 

pois, sabe-se que toda história é uma construção resultante de quem a escreve, do seu tempo e 

espaço marcado por instituições e grupos. No momento, opto por não fazer uma abordagem 

biográfica e/ou história de vida detalhada, mas, demarcar o relato da educadora, de acordo 

com o recorte temporal adotado, em consonância com os objetivos desta pesquisa.  

 Os estudos e as leituras que subsidiaram este trabalho, diante dos objetivos pretendidos e 

da problemática, ambas já expostas neste estudo, vincularam-se a um universo teórico voltado 

para a compreensão dos atores sociais através da vida cotidiana. Desse modo, elucidei análises 

construídas a partir de representações, crenças e práticas cotidianas, e mencionei autores que 

evidenciavam a importância da descoberta de novos objetos e problemas. Essa perspectiva 

apontou para as práticas culturais, as quais remeteram à obra de Chartier (1994), na qual o 

autor revela noções de representação, prática e apropriação como elementos de compreensão 

dos objetos históricos na sua dimensão cultural. Interessou-me também na obra de Chartier o 

conceito de cultura, percebida como culturas plurais, das quais advêm as práticas culturais, 

explicadas pelas categorias de representação e apropriação. Essas categorias permitem 

entender o fazer histórico, nas palavras do autor: “[...] identificar o modo como em diferentes 

lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”. 

(CHARTIER, 1994)  

  Para tratar sobre memória reporto-me a Le Goff (1996), o qual mencionou a importância 

da memória nos relatos de vida de professoras nos estudos sobre a abordagem histórica da 

memória como fonte do passado no presente e Pollak (1992) que contribuiu com os estudos 
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que versam sobre memória e identidade social e, finalmente, Ecléa Bosi (1994) ao reforçar a 

influência dos grupos sociais para a formação das lembranças. 

 Nesse sentido, Le Goff (1996), afirma: “o indivíduo não existe a não ser numa rede de 

relações sociais diversificadas, e essa diversidade lhe permite também desenvolver seu jogo”. 

É nesse jogo que o indivíduo participa da sociedade, reelaborando-a e recriando-a 

incessantemente, devolvendo à história e ao indivíduo a singularidade e o devir. Assim, estes 

não estão a priori prontos e acabados, eles são a própria história e não condição para o seu 

desenrolar. 

  A ordenação dos fatos da pesquisa e o início do processo de sua vida tem o propósito de 

compreender sua formação como docente, sua trajetória como educadora nas instituições em 

que transitou e suas ideias de mundo, uma vez que existimos somente dentro de uma rede de 

relações, na qual a personagem é influenciada e concomitantemente influencia com a sua 

atuação as estruturas educacionais e sociais na cidade de João Pessoa. 

 Neste momento, imagino que o modelo pedagógico e as práticas pedagógicas de Ana 

Leal foram subsidiados pelo contexto histórico-social no qual estava e está inserida, podendo 

assim afirmar que a educadora teve relevante papel na construção de saberes e práticas 

referentes à História da Paraíba, saberes e práticas estes comuns a sua família que é composta 

por educadores, filósofos e jornalistas. A família de Ana Leal a acolheu quando chegou de 

Alagoa Nova à Capital da Paraíba em 1955. O tio (José Leal Ramos)
5
 como fundador da 

Associação Paraibana de Imprensa (API) logo conseguiu para sobrinha o primeiro emprego 

em um Jornal, levando-a a interessar-se cada vez mais pelos acontecimentos históricos da PB.  

 É possível que o convívio com seus familiares não determinasse a sua atuação 

profissional, porém, de certa forma, essa condição pode auxiliar como quadro de referência, o 

qual permite situar e compreender suas ideologias, práticas e opções. Com esta preocupação, 

empreendi formas para situá-la em meio a outras educadoras e mulheres de sua geração como 

demonstrado nos próximos capítulos. 

                                                 
5
 José Leal Ramos foi um dos mais destacados jornalistas paraibanos do século passado, que durante mais de 

sessenta anos fez da imprensa sua tribuna, onde opinou sobre os mais diversos assuntos, cabendo-lhe em função 

de seus méritos, o título de "Patriarca da Imprensa Paraibana". Além de jornalista, destacou-se como escritor, 

historiador e genealogista, publicando obras que enriqueceram a historiografia paraibana. (DUARTE, 1994) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genealogista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Historiografia
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 Ana Leal afirma que viveu no meio de professores e que foi criada cultivando a arte de 

educação, todavia trabalhou muitos anos com jornais o que proporcionou enriquecer os seus 

conhecimentos, entretanto, a educação foi uma opção que fez para a sua vida,  

[...] se tivesse que começar tudo de novo, seria em educação. Passei 

pela vida de jornalista. Ligada a meio de comunicação. Trabalhei em 

muitos lugares além da própria sala de aula. Mas, a minha realização 

pessoal realmente é transmitir a possibilidade do conhecimento e o 

educar”. (ANA LEAL 16/03/2012) 

 

 Portanto, entendo que a trajetória educativa de Ana Leal não se resume simplesmente à 

docência e nem a sua prática educativa. Este trabalho abrange sua história, sua formação 

docente, suas influências familiares, redes históricas e sociais como marco e fonte de 

investigação de sua atuação, mas, não em absoluto, como explicação de sua vida. Assim, ao 

mesmo tempo em que busquei captar Ana Leal nas relações nas quais se inscreve, este estudo 

teve a intenção de contextualizá-la na atmosfera da época em que os fatos ocorrem.           

CAPÍTULO 2 

 

PERCURSOS PESSOAIS: HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DESVELADAS POR ANA 

MARIA MEIRA LEAL 

 

 

Será que a educação do educador não se deve fazer 

mais pelo conhecimento de si próprio do que pelo 

conhecimento da disciplina que ensina? (LABORIT, 

1992, p.55). 

 

 

As palavras da frase acima nos fazem refletir sobre a maneira como cada um de nós 

ensina, está diretamente dependente daquilo que somos como pessoa quando exercemos o 

ensino. Deste modo, foi fundamental remeter a origem familiar de Ana Leal para verificar 

como esta relação pessoal e profissional é tecida na vida da educadora. 

Para se compreender a trajetória educacional aliada às práticas da educadora, 

historiadora e escritora Ana Maria Meira Leal no pioneirismo na inserção da disciplina 

História da Paraíba no colégio IPEP, esse foi o colégio que a educadora trabalhou mais tempo. 

Foram vinte e três anos lecionando nesta instituição escolar, tendo sido, inclusive, uma das 

últimas professoras do ensino médio a se afastar da escola no ano de 2002, por ocasião do 
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encerramento das atividades da referida instituição escolar. Porém, as suas atividades de 

ensino tiveram continuidade no colégio HBE e em nível Lato Sensu na Universidade UVA. 

Antes de adentrar na investigação das práticas educativas de Ana Maria Meira Leal, 

entendemos como necessário recompor sua historicidade no que concerne, inicialmente, à 

etiologia familiar, passando por sua formação educacional, desde as primeiras letras no 

ambiente familiar, o ambiente vivenciado por esta no Grupo Escolar Professor Cardoso em 

Alagoa Nova até o Grupo Escolar Epitácio Pessoa na capital, culminando na sua graduação 

em Licenciatura Plena em História pela Faculdade de Formação de Professores- Autarquia 

Municipal do Ensino Superior de Goiana (F.F.P.G.)
6
,  na cidade de Goiana–PE, no ano de 

1988 até a sua Pós-Graduação em História, Meio-Ambiente e Turismo pelo Centro 

Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) na cidade de João Pessoa-PB em 2001. 

Esta última fase da sua formação, relembra Ana Maria Meira Leal, só foi possível, 

devido ao apoio pessoal da ex-deputada paraibana Lúcia Braga
7
, responsável por custear as 

despesas com passagens de João Pessoa à cidade pernambucana de Goiana. Nesta época a 

educadora era funcionária, também, da Fundação Social e de Apoio ao trabalho - FUNSAT. 

Relações políticas e/ou amizade? Segundo a educadora Ana Leal foi à amizade oriunda da 

proximidade que construiu com a ex-deputada trabalhando juntas na FUNSAT que 

sensibilizou Lúcia Braga a ajudá-la financeiramente, ela retirava o seu dinheiro particular, para 

que Ana Leal pagasse a F.F.P.G, a educadora acrescentou que essa faculdade não tinha o 

preço elevado, entretanto, se esse custeio não fosse fornecido por alguém, certamente ela não 

teria se graduado em História. Acrescenta ainda, que Lúcia Braga estendia esse gesto a outras 

                                                 
6
 A Faculdade de Formação dos Professores de Goiana (F.F.P.G) é uma faculdade pública municipal localizada 

no Centro de Goiana,em Pernambuco, que foi criada em 13 de setembro de 1972, pela Lei Municipal nº 1251, na 

gestão do Interventor Federal Dr. Hélio José de Albuquerque Melo. Sua autorização de funcionamento foi 

promulgada pelo Conselho Estadual de Educação (Resolução nº 29, de 13/12/1978), no governo do prefeito 

Osvaldo Rabelo Filho. Em 14 de maio de 1979, foi autorizado seu funcionamento pleno através do Decreto 

Federal nº 83.449. A inauguração de suas instalações ocorreu em 11 de novembro de 1979, sendo nomeado, neste 

dia, seu primeiro diretor, o professor Armando Hermes Ribeiro Samico. A Faculdade possui em funcionamento 

os seguintes cursos: Licenciatura em História, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Matemática, 

Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Letras (Inglês/Português), Licenciatura em Pedagogia e 

Licenciatura em Educação Física. Previsto para o segundo semestre de 2011, o Curso de Administração de 

Empresas. Seu patrono é ADELMAR TAVARES, considerado o Príncipe dos Trovadores Brasileiros. (FFPG, 

2012)  

7
 Lúcia Braga casada com o ex-governador Wilson Braga e atual deputado estadual pelo PMDB. Ela foi ex-

primeira dama, ex-deputada estadual e federal. (SENADO DE ARARUNA, 2012) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Goiana
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pessoas também, não era um fato isolado e que também havia um ônibus estadual que os 

levava à Goiana. “Era um ônibus do tipo Setusa que existia aqui em João Pessoa, lembra?” 

(ANA LEAL 14/07/2012). 

Posteriormente à perscrutação inicial foi realizada a análise das fontes escritas e 

também o conteúdo da entrevista baseada na História Oral Temática, focando, em particular, a 

trajetória educacional de Ana Maria Meira Leal como educadora escritora e historiadora.  

Desde a primeira entrevista Ana Maria Meira Leal buscou evidenciar que na sua 

trajetória de vida tinha certa inclinação para ser docente, e para elucidar esta afirmação 

justifica que desde a adolescência, aos quatorze anos de idade, já se encontrava em sala de 

aula lecionando a disciplina de história.  

Do contato na pesquisa com outras fontes, ou seja, entre elas, alguns vídeos, foram 

possíveis perceber o quanto o nome de Ana Maria Meira Leal é sempre veiculado e 

referenciado ao conhecimento da história da Paraíba. 

 Ana Leal em sua trajetória educacional preocupa-se (ou) de forma concreta com a 

aprendizagem do/a (as) seus alunos (as) e utiliza (ou) o recurso da aula in loco para que o 

conteúdo da disciplina de História da Paraíba fosse otimizado na memória dos discentes de 

forma mais eficaz. Assim, é comum a educadora realizar (va) viagens, devido acreditar que o 

conhecimento prático é mais difícil do indivíduo esquecer, diferente da teoria pura que 

olvidamos com facilidade. Deste modo, faz (ia) excursões cumprindo a função não só de 

professora de História, mas também de educadora, zelando pela integridade física de seus 

alunos (as). Discorrendo sobre esta atividade, a educadora relembra uma viagem ao interior, 

na cidade de Patos, sertão da Paraíba. Abordando entre outras coisas, sobre sua 

responsabilidade vigilante, ao impedir que os alunos saíssem do espaço do hotel em horários 

inapropriados: 

  

 

                                                  [...] Quando percebia que estavam querendo aprontar algo, os telefones 

tocavam, na época não tinha celular, era o telefone do quarto do hotel. [...] Eu 

vigiava mesmo, afinal eu era responsável por eles, e não é só o aspecto físico, 

mas o que podia ocorrer psicologicamente mais tarde se fizesse algo 

prematuramente. Então, ficava eu na ponta do corredor e a coordenadora do 

outro lado. [...] Então assim, você tinha a responsabilidade, não estou 

falando só da questão da virgindade, da honradez, da questão de 

pessoal. Eu estou falando de uns danos que pode causar um trauma. 
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                                     Lembro-me muito bem disso. (ANA LEAL, 02/03/2011) 
 

 

Ana Maria Meira Leal rememora que após a sua aposentadoria em 2001, pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social- INSS, por tempo de serviço através da Consolidação das Leis 

Trabalhistas-CLT e pela Secretaria de Educação e Cultura- SEC em 1994, continuou a 

lecionar no colégio HBE, além de lecionar e coordenar o apoio pedagógico em sua residência 

e ministrar aulas em nível Lato Sensu na Universidade UVA. Segundo ela, a continuidade das 

atividades ocorreu não apenas por uma necessidade material, mas, principalmente, pela 

vontade em continuar lecionando a disciplina História da Paraíba: 

  

[...] E eu acho que essa coisa de contar história com mais detalhes, é o amor 

que eu tenho pela Paraíba. Eu não me convenço se chegar e simplesmente 

disser que o índio Piragibe
8
 foi o colonizador da Paraíba. Aí eu vou levantar 

as questões do Piragibe, onde foi que ele viveu e isso os alunos, e até os meus 

sobrinhos diziam a senhora nunca é objetiva nas conversas. É história 

demais, não tem quem aguente. Então, foram criados assim, gostando de 

histórias, e todos eles fizeram um passeio comigo. E a cada semana eu levava 

um para conhecer um pouquinho. [...] Porque, eu acho que amizade eu 

conquistei. [...] Enquanto eu não chego às reuniões da família, a festa não 

começa. Não é que eu sou isso tão importante, é que eu sou amiga de todos 

na família. Acho que esse lance é que é importante. Adoro construir amizade. 

Adoro manter amizade. Minha sobrinha vai casar, ela diz assim, eu não vou 

fazer festa para primo nenhum, eu vou fazer paras as tias. [...] Quer dizer, 

isso é muito bom para mim, porque a alegria de ser professora exigente, mas 

ao mesmo tempo compreensível com o aluno e com os meus sobrinhos. Você 

tem que ser um professor cobrador justo e não um drástico cobrador. 

Cobrador justo é aquele que sabe por que cobra e justifica ao aluno a sua 

cobrança. Se for para “castigar” o aluno eu digo até para os pais. Justificar ao 

aluno o motivo da punição para que depois lá na frente ele não torne como 

uma coisa banal. [...] Sou muito desbocada, não com palavras baixas, de 

baixo calão não, mais de dizer muito as pessoas, não gosto de fofoca, do 

escondido. Então, se é para ter segredo não me conte, pois se achar que algo 

está errado vou lá e digo. E assim, isso é característico, toda a família 

conhece este meu traço. (ANA LEAL, 03/02/2012) 

 

                                                 
8
 Pirajibe foi um chefe indígena tabajara que viveu no século XVI e XVII na Paraíba, Brasil. Por seus atos de 

bravura, foi condecorado com a Ordem de Cristo pelo rei Felipe II de Espanha e Portugal. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tabajara
http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_de_Cristo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filipe_II_de_Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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Além das atividades de ensino, após a aposentadoria, ainda exerceu o cargo de chefe 

no setor de Tombamento no IPHAEP. Sobre as atividades profissionais, em especial, as 

educativas após a aposentadoria, ela afirma que, 

[...] a educação me impulsiona até porque eu trabalhei dentro dela. Eu 

trabalhei no setor dos setores administrativos da USA. Trabalhei dentro do 

métier da educação. E eu percebi que nela há pessoas descompromissadas e 

isso não deve acontecer principalmente com as questões educativas. [...] Eu 

não vou dizer que eu nunca fui frustrada, porque as frustrações que poderiam 

existir, eu deletei da minha vida.Depois da segunda guinada que eu dei no 

meu segundo momento de vida, que é de oitenta para cá, eu também deletei 

as coisas que me incomodavam. O que me incomoda, eu digo na sala de aula 

e dou descarga. (ANA LEAL, 16/03/2012) 

 

 Referente ao termo apoio pedagógico em detrimento de reforço escolar, a educadora 

revela considerar o último termo pejorativo. Apoio pedagógico, segundo a educadora, 

possibilita realizar um trabalho educativo cuja responsabilidade não se limita a ajudar os 

alunos (as) a tirarem boas notas, entretanto a fornecer um suporte educacional, disciplinar. Há 

uma estrutura para que os (as) alunos (as) portadores de necessidades especiais ou não, 

sintam-se amparados, acolhidos, de forma a superar as dificuldades educacionais. Deste modo 

relata,  

[...] Eu me dispus a educar este ano passado eu tive 139 alunos. Destes 139 

alguns tinham problemas psíquicos e motores. E a gente conseguiu este 

sucesso. A proposta de uma pessoa que quer ser educadora, não é só dominar 

conhecimentos e História da Paraíba. É dominar valores, amor, respeito. 

Olhar a pessoa como ser integrante. (ANA LEAL, 02/03/2011) 

 

 Segundo Ana Leal, as leis de inclusão oportunizam o aluno a estudar em classe regular 

igualmente com outras crianças sem comprometimentos físicos, emocionais e/ou cognitivos. 

De modo que é o (a) discente que escolhe onde quer estudar e na medida em que opta pelo seu 

apoio pedagógico, a educadora afirma que tem que estar preparada para receber esse aluno (a). 

Fez inúmeros cursos até de primeiros socorros para recebê-los (as), pois a proposta do apoio é 

trazer o (a) estudante para que estude de forma mais eficaz, 

 

[...] Porque eu recebo do aluno com risco de autismo, alunos com 

dificuldades motoras, com dificuldades auditivas e alunos com dificuldades 

em querer estudar. E a proposta é trazer esse aluno para aprender a estudar. E 

muitas vezes os pais dizem que não conseguem ensinar o filho em casa. 

Muitas vezes não consegue porque oportuniza ele a tomar água dez vezes, ir 

ao banheiro vinte vezes, comer doce. Aqui nada disso existe. Ele senta, de 
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duas horas as três pra estudar. O aluno faz leitura em voz alta, pratica 

tabuada, faz ditado. Para alguns isso é retrógado e para outros é o que falta 

em casa ou na escola. Então, hoje eu sou a grande companheira da escola e 

dos pais. (ANA LEAL, 16/03/2012) 

 

Fazendo uma retrospectiva sobre a história de vida de Ana Leal me reporto aos tempos 

de funcionária do Jornal O Norte, ainda com quinze anos de idade. Referimo-me também aos 

aspectos familiares como mãe e esposa. Nesse contexto, é sintomática a sua trajetória como 

educadora, coordenadora, escritora, historiadora e pioneira na iniciativa em instaurar a 

disciplina História da Paraíba no colégio IPEP e na Universidade UVA. Desta forma, posso 

afirmar que Ana Leal forneceu relevante contribuição à História da Educação.   

Sobre o fato anteriormente mencionado, relembra que com intuito de fazer viagens 

pedagógicas com os (as) alunos (as) colocou uma modéstia agência de turismo denominada 

ANATUR, mas não logrou êxito porque pensava mais nas viagens do que no dinheiro, então a 

agência de turismo faliu. Tal agência funcionava junto aos colégios para fazer viagens 

históricas dentro do estado da Paraíba.  

 

 

Figura 2.  Agência de Turismo de Ana Leal abordando as temáticas sobre as viagens históricas da 

Paraíba. 

Fonte: Arquivo Pessoal de Ana Maria Meira Leal. 

 

Foi reconstituído nesta dissertação um trabalho realizado através das memórias tanto 

da educadora quanto dos discentes envolvidos nesta relação, sobre isto parafraseio Pollak 

(1992), que nos salienta o valor nas suas pesquisas sobre a História Oral na constituição das 

memórias e da identidade social. 
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2.1. Etiologia familiar e formação educacional 

 

 Ana Maria Meira Leal nasceu no brejo paraibano, na cidade de Alagoa Nova-PB, veio 

ao mundo pelo parto eutócico (parto normal) na residência dos pais, foi assistida por uma 

parteira chamada Sofia no dia seis de outubro de 1948. Sua casa ficava localizada próxima à 

igreja matriz na praça principal de Alagoa Nova. Filha de Antônio Leal Ramos (conhecido 

como Drº Ramos), apelido proveniente do trabalho de rábula (advogado sem ser diplomado) e 

de Ana Meira Leal (conhecida como Dona Neném), costureira.  

Dr Ramos, depois de ter sido rábula em Alagoa Nova, foi agente fiscal do Estado, por 

indicação do seu irmão José Leal que intercedeu ao então governador da Paraíba Rui Carneiro. 

Saliento que até antes da constituição de 1988, o indivíduo poderia assumir um cargo efetivo 

e/ou função sem aprovação prévia de concurso público (BRASIL, 1988). Neste sentido, Ana 

Leal afirma que para ser rábula era necessário ter noção sobre Lei e que o seu pai de fato a 

conhecia. A educadora relata também que seus pais eram primos legítimos, e apesar desse fato 

a família não se opôs ao casamento, pelo contrário fazia gosto e naquela época eram comuns 

as bodas entre parentes. 

  Os pais de Ana Leal casaram no mês de janeiro de 1933, na casa grande da fazenda dos 

avós paternos, conhecida como Fazenda Zé da Silva, no município São João do Cariri, 

próximo a Campina Grande. Ana Leal foi à sexta filha do casal, e tem mais oito irmãos, pela 

ordem cronológica do nascimento são: José Anchieta Leal (falecido), Wills Leal, Teócrito 

Leal, Maria Antonieta Leal de Farias, Maria Júlia Leal Meira, Ana Maria Meira Leal, Maria 

Albanira Leal de Vasconcelos, Antônio Meira Leal e Ana de Aquino (irmã adotiva, conhecida 

como Ana pequena). 

 Os pais de Ana Leal moravam na cidade de Alagoa Nova e mudaram para Araruna em 

1946, devido o seu pai ter recebido uma promoção, escrivão da coletoria Estadual da cidade, 

nesta época, Ana Leal ainda não havia nascido. A família retornou em 1948 para Alagoa 

Nova, onde permaneceram até aos sete anos de idade da referida educadora. No entanto, 

devido às dificuldades para prover a educação dos filhos optaram em residir na capital 

paraibana.  
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           A família mudou para a capital paraibana em 1958, passando a residir à Rua Praça 

Antônio Pessoa, número 17, bairro de Tambiá, próximo ao Parque Arruda Câmara. Ana Leal 

relata que nessa época o bairro ainda ostentava uma condição de nobreza. Segundo a 

educadora, embora à primeira vista possa parecer contraditório, o seu pai naquela função 

ganhava pouco, e apesar da família ter parcos recursos foram morar em Tambiá, entretanto 

residiam numa casa simples e muito antiga, adquirida por um preço acessível, menciona que 

seu pai disse que a compra daquela casa foi um “achado”, e através do financiamento do 

Instituto de Previdência do Estado da Paraíba- IPEP, o seu pai a financiou com taxas 

reduzidas, uma vez que era funcionário do Estado. (ANA LEAL, 02/03/2011) 

 

 

Figura 3.   Família da educadora Ana Maria Meira Leal (quarta pessoa em pé da esquerda para a 

direita), na Praça Antônio Pessoa, no Bairro Tambiá em João Pessoa – PB. 

Fonte: Álbum de Família de Maria Albanira Leal de Vasconcelos. 

 

Assim, a migração da família Leal para a João Pessoa foi acometida por uma queda no 

padrão de vida, posto que a vida de um agente fiscal na cidade de interior era marcada 

duplamente por simplicidades e “regalias” comuns à profissão fazendária. Além das questões 

relacionadas à educação dos filhos, pesou na decisão de sair de Alagoa Nova o envolvimento 



59 

 

da família com as questões políticas locais. Ana Leal recorda que sua família só residiu nessas 

duas cidades, Alagoa Nova e Araruna. “E os meus irmão mais velhos comentavam que meu 

pai podia muito bem ter ficado em Alagoa Nova e não devia ter ido para Araruna”. (ANA 

LEAL, 02/03/2011). 

 Ana Leal e os irmãos foram alfabetizados por seu pai, a mãe apenas assinava o nome, 

segundo a educadora, apesar dele só ter o segundo ginasial era um homem inteligente. Dr 

Ramos também alfabetizou a esposa (Dona Neném), em virtude de posteriormente terem 

colocado uma bodega em Alagoa Nova para auxiliar nas despesas. Nessa época, Dona Neném 

sentiu necessidade em aprender a ler e escrever para ficar no pequeno comércio da família e 

também para dar exemplos aos filhos. Sobre esse episódio Ana Leal rememorou que, 

 

[...] E ela aprendeu a ler para cuidar da bodega. [...] Eu digo que isso é muito 

importante, porque, a gente sempre respirou uma educação fornecida pelo 

meu pai. Então, eu acho que esse meu primeiro momento daí foi 

engrandecedor porque eu fui apoiada por quem não poderia ser, que é meu 

pai. (ANA LEAL, 02/02/2011) 
 

  

Dr Ramos sustentava a família com o salário de funcionário público (era agente fiscal, 

naquela época não se ganhava muito com este ofício) e Dona Neném auxiliava nas despesas, 

com o que recebia com as costuras que fazia além da humilde “mercearia” que administrava. 

Os pais da educadora faleceram quando todos os filhos eram maiores de idade e já estavam 

casados. Drº Ramos faleceu aos noventa e três anos de idade, proveniente de uma parada 

cardíaca e infarto do miocárdio, e Dona Neném, dezesseis anos mais nova que o marido, 

faleceu quatro anos antes, aos setenta e sete anos, vítima de um câncer de mama. Ambos 

foram sepultados no cemitério da Boa Sentença, na capital da Paraíba. 

Ana Leal relata que os irmãos começaram a trabalhar aos dezesseis anos de idade para 

complementar a renda da família, uma vez que eram nove filhos e as condições financeiras 

não eram das melhores. Nas palavras da educadora: "Era muito difícil para meu pai, e ele não 

podia dar a um o que ele não podia dar ao outro.” (ANA LEAL, 03/03/2011). Desde cedo o 

pai de Ana Leal alertou os filhos sobre a importância da educação, da instrução no sentido 

literal da palavra, para ter possibilidades em galgar um lugar melhor na sociedade, em ter 

aspirações e realizações maiores que as dele e a da sua querida esposa. 
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 As advertências e sábias palavras do Dr Ramos surtiram efeitos, pois os filhos 

cultivaram valor da educação em suas vidas. Todos os filhos formaram-se, exceto a filha Ana 

pequena. Passando de José de Anchieta Leal (falecido) à Wills Leal
9
 filósofo, escritor, 

jornalista e professor (aposentado); Teócrito Leal jornalista (aposentado); Maria Antonieta 

Leal de Farias, funcionária pública aposentada; Maria Júlia Leal de Meira, professora 

aposentada; Ana Leal historiadora e professora (grifo meu, por gostar de dizer que é 

professora); Maria Albanira Leal de Vasconcelos, dentista aposentada; Antônio Meira Leal, 

professor e atualmente diretor do antigo Dede (complexo esportivo em João Pessoa), hoje 

conhecido como Centro Integrado de Educação Física (CIEF); e Ana de Aquino, bancária 

aposentada do antigo banco do Estado da Paraíba. 

 Aos dezesseis anos de idade, Ana Leal iniciou sua atividade laboral através da 

indicação de seus irmãos: Teócrito Leal, e Wills Leal e passou a exercer a função de secretária 

no antigo Clube Ástrea, de forma extra-oficial e no Jornal O Norte (Figura 4). Porém, 

oficialmente não tinha carteira assinada haja vista ainda ser menor de idade. Ana Leal afirma 

que gostava dos dois empregos, todavia se identificava mais com o segundo e que 

paralelamente estudava e fazia o segundo ano no Conservatório Antenor Navarro.  

                                                 
9
 Wills Leal concluiu o curso primário o no Grupo Escolar Estadual de Alagoa Nova,  vindo à capital do estado a 

fim de complementar os estudos, matriculou-se no Lyceu Paraibano e em seguida, na Academia de Comércio 

Epitácio Pessoa, mais tarde graduou-se em Filosofia, na Faculdade de Filosofia de João Pessoa, FAFI e, 

posteriormente, bacharelou-se em Línguas Neolatinas, na UFPB, especializando-se em Língua e Literatura 

Francesa. Wills Leal é poliglota, professor, escritor e jornalista. Incentivado pelo tio, José Leal Ramos, 

considerado o Decano da Imprensa Paraibana, ingressou na imprensa, iniciando a carreira de revisor do Jornal O 

Norte, ascendendo neste mesmo jornal, à condição de colunista e articulista, mantendo atualmente, uma página 

dedicada ao turismo, atuando nesta área como presidente da Associação Brasileira de Jornalista e Escritores de 

Turismo(ABRAJET). Professor aposentado do Estado, já tendo lecionado Língua e Literatura Francesa no 

Conservatório Antenor Navarro e na Escola de Formação de Professores. Nestas últimas duas décadas 

desenvolveu atividades relacionadas ao turismo, exercendo o cargo de Diretor de Eventos e Operações, junto a 

Empresa Paraibana de Turismo – EMPETUR. Sempre ligado às atividades jornalísticas e de turismo, teve a 

oportunidade de viajar muito, conhecendo quase todos os países do mundo. Durante três anos foi promotor, na 

Paraíba, do Concurso Miss Paraíba, com reconhecimento nacional.  

Nos anos sessenta, liderou um grupo de amigos, fundando o Clube dos Solteiros, instalado na Boate Maravilha, 

na praia de Tambaú, sendo hoje, conhecido como “o último dos solteiros” daquele grupo. Atuou na imprensa 

como crítico cinematográfico, divulgando os seus trabalhos nos jornais da cidade, em revistas especializadas e até 

no exterior.  

OBRAS PUBLICADAS: Nordeste no Cinema; Cinema e Província; Aventura do Amor Atonal; Verbo e 

Imagem.Dados fornecidos por sua irmã Ana Maria Leal. (ENCICLOPÉDIA NORDESTE, 2012)  
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Figura 4.  Ana Leal ladeada por grandes amigas no Jornal O Norte. (Sem data) 

Fonte: Arquivo Pessoal de Ana Maria Meira Leal 

  

Aos vinte anos de idade, em 1969, Ana Leal casou-se com Irazê Amorim de Oliveira, 

um pequeno comerciante. Na época abdicou dos estudos em nome do casamento e por 

imposição do marido, uma vez que o marido não concordava que esposa estudasse e apesar de 

seu temperamento crítico respeitou a opinião dele, embora em seu íntimo não tivesse aceitado 

aquela decisão, 

[...] Eu estava no pique de estudos. A família toda muito dedicada aos 

estudos. A educação era a base de tudo e eu nunca me dedicava a namorar. 

Eu era atleta de natação e representava a Paraíba nos campeonatos norte-

nordeste. E vivia muito voltada para essa coisa da natação. E eu me lembro 

de quando surgiu aquele jovem barbudo, belo, nas matinês do Ástrea, que eu 

me apaixonei doidamente e em nove meses, me casei. E aí vieram as 

frustrações. Todas, inclusive as educacionais. E aí as frustrações existem, 

mas depois do segundo casamento, tudo isso foi abaixo. Graças a Deus. 

(ANA LEAL, 16/03/2012) 

 

Nos primórdios do casamento, Ana Leal ainda trabalhava no Jornal O Norte e tal fato 

acalmou momentaneamente as suas aspirações. No Jornal O Norte, convivia com intelectuais a 

exemplo de: Assis Chateaubriand (Chateaubriand era dono do Diário dos Associados), Ariano 

Suassuna, Jomard Muniz, Virgínius da Gama e Melo, Luís Gonzaga
10

 Rodrigues (Figura 1), 

Luís Augusto Crispim, Gerardo Parente, e Elpídio Dantas. 

 

                                                 
10

 Luís Gonzaga atualmente é o presidente da Academia Paraibana de Letras. 
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Figura 5.  Foto recente de Ana Leal com o intelectual Luís Gonzaga no encontro dos filhos da 

cidade de Alagoa Nova. 

Fonte: Acervo Pessoal de Ana Maria Meira Leal, no ano de 2011. 

 

 No Jornal O Norte, Ana Leal redigia uma coluna social e de entretenimento chamada 

‘Panorama’, alcançou o cargo de gerente comercial, o segundo mais importante na hierarquia 

dessa empresa e que até então não havia sido ocupado por uma mulher, e implantou no jornal 

os Classificados. A seguir trago a carteira de trabalho da referida educadora, no tempo do 

jornal O Norte.  (Figura 6). A presença do tio José Ramos Leal (diretor do jornal O Norte e 

presidente da Associação Paraibana de Imprensa- API), de Teócrito Leal (chefe da redação do 

jornal) e de seu irmão Wills Leal (redator do jornal O Norte) fomentaram na educadora, mais 

ainda no seu íntimo, o desejo de estudar. Neste período, devido às funções que exercia no 

jornal, Ana Leal teve a oportunidade de fazer vários cursos na área de publicidade em São 

Paulo tecendo boas relações intelectuais e jornalísticas nas cidades de Campina Grande, Rio 

de Janeiro e Recife, entre outros lugares.  

Ao relatar este percurso de sua vida, Ana Leal demonstra que falar sobre isso ainda é 

doloroso, devido àquelas circunstâncias não permitirem que estudasse naquele momento. A 

convivência com uma família cujos irmãos eram graduados e o ambiente onde estava inserida 

despertava, naturalmente, o desejo de tornar-se intelectualmente preparada. Apesar de Dr 

Ramos (o pai) dizer a Ana Leal, em forma de acalento, que a convivência com o próprio 

Jornal já a tornava intelectualmente preparada, devido à filha ler muito, diariamente as 

notícias,  mas isso não a conformava. 
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Figura 6.  Figura 6: Carteira de Trabalho de Ana Maria Meira Leal quando trabalhava no 

Clube Ástrea e no Jornal O Norte na cidade de João Pessoa nos anos de 1969 e 1970. 

Fonte: Arquivo Pessoal de Ana Maria Meira Leal. 

 

 No primeiro casamento, a educadora teve dois filhos (as): Christiany Leal de Oliveira, 

e Irazê Amorim de Oliveira Filho, cuja diferença de idade entre ambos é apenas de um ano e 

meio. É necessário ressaltar que as informações sobre seu primeiro casamento são superficiais 

pelo motivo da educadora preferir ser sucinta e objetiva nas colocações sobre esse assunto. 

Segundo Ana Maria Meira Leal, sustentar os filhos não foi fácil, o pai das crianças, embora 

tivesse boas condições não pagava pensão. Todavia, contava apenas com o amparo de seus 

pais, por sinal essencial, para poder trabalhar e estudar. A família acatou a decisão de Ana 

Leal, apesar de ter sido uma separação litigiosa. Posteriormente, a educadora casou novamente 

aos trinta e três anos de idade com o seu primo legítimo, o senhor Marcelo Savio Cavalcanti 

Meira, geógrafo e contador, na época ele tinha vinte e oito anos de idade, em 1981. Neste 

segundo casamento teve mais dois filhos: Achilles Leal Meira, e o filho adotivo Antônio 

Marcelo Leal Meira. 

Prestou vestibular aos trinta e seis anos de idade para Licenciatura Plena em História, a 

graduação perdurou quatro anos ininterruptos. É importante salientar que grande parte de sua 

graduação em História cursou as disciplinas na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

como aluna especial, em virtude das crises alérgicas (asma) de seu filho Achilles Leal Meira 

que dificultava as viagens noturnas à Goiana - PE, uma vez que residia em João Pessoa. 

Acrescenta ainda que não solicitou transferência para cursar na UFPB, porque faltava pouco 

tempo para graduar-se e pedindo transferência, o curso seria prorrogado. 
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Sobre este fato rememora que nesta época trabalhava dois expedientes na FUNSAT e 

que estudava à noite, e quando chovia na estrada, havia vezes que chegava meia-noite em sua 

residência para no outro dia trabalhar logo cedo, [...] “No dia que chovia eu chegava meia-

noite em casa, uma hora da manhã. Quando a ponte do Rio Goiana enchia, nós tínhamos que 

esperar baixar, para atravessar de ônibus. E só estudei, porque Lúcia Braga pagou todas as 

minhas passagens para Goiana de ida e volta, durante o curso todo”. (ANA LEAL 16/03/2012) 

Durante algum tempo ficou estagnada, devido o seu primeiro casamento ter sido 

conflituoso, relatando de forma reservada que este período não foi um dos melhores na sua 

vida, que o ex-marido (atualmente falecido) não a incentivava que estudasse. Diferentemente 

do que ocorreu no segundo casamento, o atual esposo, o senhor Marcelo, não só a estimulava 

como contribuía nas tarefas domésticas para que realmente tivesse condições de estudar e 

trabalhar, afinal os quatro filhos já existiam. 

 Logo, os reveses da vida só permitiram que Ana Leal novamente viesse a estudar e 

conquistar a tão sonhada Pós-Graduação, em nível Lato Sensu, aos cinquenta e um anos de 

idade, na área de História da Paraíba, Turismo e Meio-Ambiente no UNIPÊ, na cidade de João 

Pessoa em 2001. 

Iniciou mestrado em Serviço Social no ano de 2005 pela Universidade Federal da 

Paraíba- UFPB, mas não deu continuidade, devido não ter se identificado com o curso e por 

prudência não o concluiu: “Aquelas aulas não me despertavam interesse, não me identifiquei 

com o curso, e chega uma hora que é melhor pararmos com o que não nos preenche”. (ANA 

LEAL, 03/03/2011) 

Ana Leal desvela que também passou por mais uma adversidade quando seus dois 

irmãos sofreram retaliações políticas. Na época da ditadura militar, foram acusados de 

libertinos. Teócrito Leal foi penalizado com relação às matérias do Jornal o Norte em que era 

diretor, devido ao cargo que ocupava (chefe de redação). Wills Leal ficou alguns dias detido e 

desaparecido, sem que a família tomasse conhecimento do seu paradeiro. A casa da família 

Leal foi totalmente devastada pelo exército e desde esse dia Dona Neném ficou acometida por 

crise nervosa proveniente do susto em ter tido os filhos extirpados do lar de forma abrupta, 

assim: 

[...] Porque foram chamados de libertinos, Wills inclusive ficou dias 

desaparecido. Teócrito foi o que se divertiu, era o mais quietinho e calado. 



65 

 

Como Wills era bocão, toda pessoa bocão é o primeiro que paga o pato e 

Wills era uma pessoa mais pública. [...] Porque desde essa época minha mãe 

ficou acometida de crises de nervos e até se internou. E eu tive a minha casa 

totalmente devastada. Naquela época os colchões eram de palha. Eu me 

lembro de muito dos soldados vestidos do agrupamento de engenharia, 

vestidos com aquela farda verde. Essa imagem não esqueço os soldados 

rasgando os colchões assim para ver se tinha algum documento ou algum 

livro guardado dentro daqueles colchões. Nós tínhamos um, nessa época nós 

morávamos naquela Praça do Ástrea e a minha casa dava nos fundos da Bica. 

Eu me lembro de que tinha gente arrancando os pés de banana para ver se 

tinha colocado alguma coisa, debaixo dos pés de banana. Aquela imagem foi 

muito forte. (ANA LEAL, 02/03/2012) 
 

 

 A educadora prossegue rememorando que até quinze anos atrás, não conseguia 

ministrar aula sobre a Ditadura Militar. Entretanto, hoje em dia fala, mas ao abordar este 

assunto, a educadora mostrava-se com os olhos marejados, 

 

[...] Hoje eu falo, mas antes não conseguia mesmo. Até a época em que 

começaram a descobrir corpos, e a pagar as pessoas que tem direito que foi 

tirado na época da ditadura militar. Hoje, os filhos e as viúvas dos presos 

políticos tem seus direitos garantidos. [...] Eu não conseguia falar sem me 

emocionar. (ANA LEAL, 02/03/2012) 

 

Acrescenta que aquela cena foi muito forte para ela e quando lembra Dr. Mário 

Moreno, o vizinho olhando seu irmão ser empurrado no jipe e sua mãe desmaiada foi um 

constrangimento. Assim,  

 

[...] Aquela cena é muito forte para mim, assim, quando eu vi Dr. Mário 

Moreno, não sei se eu já falei que aquele bairro era um bairro elitizado. E me 

lembro do meu irmão, não pegaram na mão dele não, mas saíram 

empurrando, jogando ele para lá e para cá. Aquele homão enorme. Que era 

um homem grande, ainda é. Jogou ele de pijama, jogaram dentro daquele 

jipão e eu me lembro de quando eu olho assim e vendo a minha mãe 

desmaiada do outro lado. (ANA LEAL, 02/03/2012) 

 

Ana Leal nesta época não tinha uma consciência política, era adolescente quando esses 

fatos ocorreram. Enfim, os acontecimentos familiares e a sua formação educacional 

contribuíram efetivamente para a sua identidade profissional e pessoal, contribuindo para que 

na trajetória de Ana Leal, a educadora tecesse relações sociais riquíssimas para seu 

desenvolvimento intelectual e assim se tornasse não só professora de história, mas escritora de 
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artigos sobre a história da Paraíba, contribuindo para a formação dos (as) seus discentes e 

tecendo sua contribuição para a história da educação paraibana.  

 

 

2.2 As primeiras letras e a influência da escola em sua trajetória de vida 

 

 Ana Leal ao rememorar ratifica mais uma vez sobre sua primeira escola em Alagoa 

Nova, o Grupo Escolar Professor Cardoso, diz que ao se matricular nesta instituição já havia 

sido alfabetizada por seu pai, o popular Dr Ramos. O instituto escolar tradicionalmente era 

focado na formação católica. Segundo a educadora, a presença da docente Dona Niná, 

professora de religião e “barata de igreja” fortalecia esse imaginário.  

 Apesar de sua excessiva vocação religiosa, Dona Niná era considerada uma 

“verdadeira educadora”, afirmo tal fato, baseada nas assertivas, elucidadas por Ana Leal,  

Dona Niná prestava atenção desde o comportamento dos seus alunos (as), até mesmo fora da 

sala de aula e juntamente com Padre José Borges, pároco da cidade, delatava aos pais algo que 

considerasse errado. 

 Cabia também a Dona Niná Colaço (educadora de Ana Leal na cidade de Alagoa 

Nova) analisar a postura dos alunos e a forma como rezavam, castigá-los quando não atendiam 

as prerrogativas religiosas. Como não considerá-la uma verdadeira educadora para época? 

Embora, Ana Leal não relembra tais fatos com muita alegria. Como uma típica cidade 

pequena, as pessoas eram ‘próximas’ e no caso da docente, esta tinha uma relação estreita com 

a família:  

[...] E chegava lá em casa e fazia uma zoada, dona Maria tá aonde? Dona 

Maria tá aonde? Que ela me chamava de dona Maria. [...] Até a forma de 

sentar ela era um pouco educadora, de uma forma geral não só educadora 

religiosa. Porque ela olhava a gente lá na cidade e via qualquer coisa avisava 

aos nossos pais. E ela fazia comentários tanto ela como padre Borges. Eles 

eram muito diretos nas colocações. Que hoje a gente talvez até tivesse certo 

receio em dizer. [...] Ela reclamava para a minha mãe, que a minha irmã 

Albanira que é mais nova, um ano e seis meses, aprendia tudo e eu não. E 

mamãe dizia assim que a minha cabeça era oca. [...] Então, na minha 

Primeira comunhão, eu soube rezar tudo direitinho, mas agora era preciso eu 

melhorar meu comportamento. Então, eu acho que eu devo ter dado trabalho, 

muito trabalho ali a Colaço a pessoa que me educou. [...] Lembro demais de 

Dona Niná foi uma pessoa muito importante na minha formação. (ANA 

LEAL, 03/03/2012) 
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O Grupo Escolar Professor Cardoso não era próximo da casa de Ana Leal, mas, a 

pequena Alagoa Nova era uma comunidade pacata e segura. O percurso até a escola era a pé, 

numa caminhada agradável, devido ao clima ameno no brejo. E Dona Niná as levava (Ana 

Leal e a irmã Albanira) segurando pela mão (e às vezes até pelo ‘cabelo’ para Ana Leal não se 

desviar do trajeto) até a escola. E segundo a educadora, a família Colaço tinha uma 

identificação muito grande com a educação. Nas palavras da educadora, 

 

[...] Ela é uma educadora conhecida... Se você falasse a metade do brejo sabia 

quem era ela. Essa família Colaço é uma família que tem uma identificação 

muito grande com a educação. Muito, muito mesmo. E eram, três irmãs. As 

irmãs famosas de Alagoa Nova. Elas eram irmãs totalmente dedicadas à 

religião da cidade. E assim, elas eram parentes do padre Emiliano de Castro. 

É um Padre que tem muita projeção na Paraíba. . (ANA LEAL, 02/03/2012) 

  

Ana Leal continua as (re) constituições de sua memória lembrando que já tinha certa 

base fornecida totalmente pelo seu pai e quando chegou a João Pessoa ficou maravilhada, 

devido ter muitas placas (diferente de Alagoa Nova), então tentava lê-las. Na capital, foi 

estudar o primário no Grupo Escolar Epitácio Pessoa, próximo ao Clube Ástrea, onde cursou 

até o quinto, período que antecedia ao exame de admissão no Colégio Liceu Paraibano. Nessa 

mesma época passou a frequentar o Colégio Ginasial Lins Vasconcelos (particular). Um 

período de dedicação ao esporte, pois, já era atleta, nadava. Assim, o pai dela ficou aliviado, 

devido às atletas ganharem uma bolsa escolar, de modo que seu estudo não iria pesar nas 

finanças domésticas. A educadora Ana Leal treinava natação no Clube Ástrea, uma vez que 

tinha livre acesso por ser estagiária deste lugar.  

 

[...] Lembro uma vez de um episódio deste colégio, um concurso de redação 

e minha redação foi boa, ainda tenho uma coleção que ganhei como prêmio. 

Que era falar da minha cidade natal. E eu falei muito dessa coisa da 

religiosidade na minha vida, da formação da minha família toda religiosa. E a 

redação foi tão bonita, eu não sei mais como foi o texto, mais eu ganhei o 

prêmio. [...] Teve um período, que fui selecionada para a equipe de natação 

da seleção paraibana para participar de Norte e Nordeste, pois não tinha atleta 

preparada na minha faixa de idade para nadar 200 metros costas, então 
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automaticamente eu era logo selecionada para representar a Paraíba, e com 

essa posição de atleta me garantiu uma bolsa escolar. E ai eu fui chamada 

para o Lins de Vasconcelos, estudei o ginásio todinho lá de bolsa. (ANA 

LEAL, 07/03/2011) 

 

Figura 7.  Ana Leal envolta pelas amigas do Colégio Lins de Vasconcelos. 
Fonte: Arquivo Pessoal de Ana Maria Meira Leal 

 

 No Grupo Escolar Epitácio Pessoa, Ana Leal revela que se trabalhava muito com a 

postura, com o comportamento, com trabalhos manuais e com a dicção do aluno. E essa base 

fornecida pela instituição foi fundamental, referente principalmente à língua portuguesa, que 

envolvia, como já foi mencionado, a dicção dos (as) discentes: 

  

[...] São boas lembranças porque era uma escola muito primorosa. Que se 

preocupava com o ensino é assim uma escola chamada Escola Modelo, que 

era uma escola que o alfabetizante já concebia de forma bem diferente o 

conhecimento. É uma escola muito cuidadosa que zelava muito pelo lado 

religioso. E tinha uma preocupação muito na fala (dicção) do aluno. A dicção 

do aluno é muito bem vinda. Eu tenho memória assim, muito boa dessa 

escola. Me lembro que no trabalho com a dicção era uma lista imensas de 

palavras com dois ss, com cedilha, o som do z muito forte e depois a gente 

tinha que pronunciar todas aquelas palavras e dizer o significado. Era uma 

sabatina, aonde tínhamos que dominar bem o sentido da palavra. E isso é 

uma das coisas que eu acho que eu usei sempre na minha vida. Toda palavra 
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que eu via nova, eu ia para o dicionário, ou então para os meus irmãos, para 

perguntar o significado. Eu nunca escrevia o que eu não conhecia. Então 

acredito que esse alicerce foi criado no Grupo Epitácio Pessoa.  (ANA 

LEAL, 03/02/2012) 

 

 Ana Leal rememora que a disciplina que não se identificava era a que abordava as 

questões manuais, tradição na formação feminina da época. Há uma confusão nas lembranças, 

na fala da educadora, deve ser reflexo dela não gostar dessas atividades: 

 

                                      [...] Aí eu dizia não sei o quê. Minha mãe reclamava, olhe ela ficava 

irritadíssima quando eu dizia isso, que eu não conseguia pegar nas duas 

agulhas para fazer um crochê. Eu não conseguia enfiar direito, eu dizia que 

não conseguia nem ver a linha. Nem para colocar no fundo da agulha. Então 

assim, eu aprendi a fazer pontinho de laçada. E fazer um pouquinho de 

labirinto. [...] Eu acho que isso é coisa de velha, eu nunca fui velha. (ANA 

LEAL, 02/03/2012) 

 

 A educadora tece a sua trama histórica educativa, ressaltando sempre o gosto pela 

leitura e escrita: 

 

[...] Então se dissesse assim, hoje tem uma competição de redação, ou então 

de sinônimo e antônimo, eu me candidatava. Toda vida gostei muito das 

letras, de ler muito, de falar. Ou se perguntasse quem quer dar os parabéns a 

diretora eu ia na mesma hora, correndo. Sabia que eu ganhava ponto com a 

diretora. Então, não era oportunismo, mas sempre procurando as brechas para 

poder chegar em algum canto. (ANA LEAL, 02/03/2012) 

 

 A educadora afirma que o Grupo Escolar Epitácio Pessoa aplicava medidas cautelosas 

para aprimorar os comportamentos dos (as) alunos (as), no seu caso, em especial, era uma 

criança travessa, mas que não gostava de ser advertida publicamente por outrem. Sobre este 

fato rememora, 

 

[...] Mas eu me lembro  muito bem dessa questão de conversar muito com a 

gente quando fazíamos alguma trela. Eu era muito trelosa, chamar nome 

naquela época, não chamávamos palavrão, essas coisas não existiam em 

nosso cotidiano. Mas era trela assim tipo botar o pé para o colega cair, 

empurrar o colega. Se fizesse isso era chamado na secretaria, não era nem 

para a diretoria. Primeiro ia para secretaria, depois da secretaria para 

diretoria. Aquele que já tinha duas trelas, como era meu caso, que sempre 

fazia uma ou outra. Eu sempre ia para diretoria e tinha uma tal de  dona 
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Penha, uma servente que ela me chamava de menina medonha. E eu ficava 

horrorizada com a crítica. Eu não me achava medonha. Então assim e até a 

servente que era pessoa que varria a escola de vez em quando chegava junto 

a mim para me aconselhar. (ANA LEAL, 02/03/2012) 

 

Ainda narrando sob os episódios de rebeldia, a educadora relata um episódio particular 

com uma servente escolar, a dona Penha que a classificou como “encapetada”: 

 

[...] Essa dona Penha pegava no meu pé, por dizer que me faltava disciplina. 

O grupo escolar Epitácio Pessoa fica na descida da Bica. Ela ainda hoje está 

num lugar de destaque. Tambiá era um bairro dos bairros mais chiques que 

havia em João Pessoa. Então, ali era a nata. Não tinha ali o Prontocor. Ficava 

próximo ao Ástrea, a igreja Mãe dos Homens, a praça Antônio Pessoa era um  

espaço burguês. E eu me lembro muito bem que tinha uma varanda que essa 

varanda dava para praça. E eu de vez em quando jogava algumas coisas fora 

na cabeça de alguém que passava. Eu jogava bolinha de papel, alguma coisa.  

Um dia ela disse assim para mim, essa dona Penha, como é que dona Neném, 

dona Neném é minha mãe, tem 9 filhos, e tem uma tão encapetada como 

você! Minha filha, eu não gostei não, porque enquanto ela chamava de 

medonha eu ainda aguentava, mas encapetada foi demais. Aí eu disse para 

ela capeta é a senhora. Ela era a servente, mas a punidade era tão grande que 

não tinha distinção. Eu desrespeitei alguém. E aí ela me pegou pelo braço 

com muita força, e tinha uma vassoura assim perto dela e eu a derrubei. Meti 

a vassoura nas pernas dela, dessa vez eu fui para a diretoria, e minha mãe foi 

chamada na escola. [...] Eu quebrei a vassoura nas pernas dela. Hoje eu me 

arrependo, mais do que tudo. Essa história a família todinha conhece. Foi 

assim eu fiquei sem intervalo 45 dias. O intervalo significa tirar o pão e o 

leite da minha merenda. (ANA LEAL, 02/03/2012) 
 

  E rememora ainda que, 

 

[...] Eu fiquei tristonha dentro da sala, escrevendo cópias e, mais cópias. 

Depois de terminar aquelas cópias eram vinte minutos de intervalo. Dez 

minutos eram para cópia e depois era ler o que eu escrevia. Se eu escrevesse 

uma palavra errada eu tinha que fazer 100 vezes a mesma palavra. Foi um 

castigo assim muito pesado. Mas, eu acho que funcionou. Eu nunca mais mexi 

com dona Penha e nem ela se referia a mim daquele modo. Não me tornei 

inimiga dela, mas passei a olhar com maus olhos. E assim, ela me respeitava e 

eu a respeitava. Mas eu acho que a disciplina é necessária. Eu acho que a falta 

de disciplina, que essa abertura que tem hoje é um caos que a gente tem na 

sociedade. Eu não acredito que a pessoa que passou pelo colégio Epitácio 

Pessoa não tem uma boa índole, não tem uma boa formação. Até mesmo as 

medonhas como eu, essas marcas ficaram. (ANA LEAL, 02/03/2012) 
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Essa foi, segundo ela, a única punição sofrida, embora acredite que o castigo às vezes é 

um mal necessário, e que através deles e das exigências impostas pelas escolas que se tornou 

disciplinada, reta e exigente. 

  

                                       [...] Eu me tornei uma pessoa muito reta, muito disciplinada. Ás vezes taxada 

até de general Ana. Porque a cobrança de forma comedida é necessária desde a 

infância, a liberdade de adolescente tem que ser vigiada. E se houver deslize 

tem que ser punido. [...] Por exemplo, um pai disse para mim, eu desliguei o 

computador. Perguntei o senhor tirou o cabo? Tem que guardar o cabo, não é 

só desligar o computador não. Eu acho que hoje em dia se discute tudo, mas se 

passa a mão na cabeça depois se tornando conivente.  (ANA LEAL, 

02/03/2012) 

 

Esse modelo disciplinar marcou fortemente sua personalidade como educadora: 

 
                                       [...] Às vezes as pessoas se magoam comigo porque eu sou objetiva. [...] Mas 

quando é de qualquer coisa de sentimento vou à ferida. Quem quiser que goste. 

Eu não vou mudar não mais nessa altura do campeonato depois de sessenta e 

três anos não muda mais não. Agora eu tenho direitos adquiridos.  (ANA 

LEAL, 02/03/2012) 
 

Foi no Colégio Lins de Vasconcelos que mais se identificou. Segundo Ana Leal, era 

uma boa escola, com uma estrutura lindíssima, tinha muito esporte e acrescenta que existia um 

grupo de natação, no qual era campeã paraibana. Todos os irmãos também cursaram o ginásio 

na escola. (ANA LEAL 07/03/2011) 
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Figura 8.  Ana Leal no primário no Grupo Escolar Epitácio Pessoa. 

Fonte: Arquivo Pessoal de Ana Maria Meira Leal 

 

Após o ginásio cursou parte do clássico (no Conservatório Antenor Navarro), no qual o 

seu irmão Wills Leal era aconselhador no próprio Conservatório e também foi seu professor de 

língua francesa e literatura francesa, 

[...] Meu irmão era aconselhador lá no Antenor Navarro. Que ainda existe 

hoje, é ali na Duque de Caxias, é o casario de azulejo. Após as aulas 

costumava ir a pé para minha casa. E eu fazia uma volta assim para passar 

pela Catedral Nossa Senhora das Neves, porque eu achava linda aquela 

música. E passava por ali e me via naquele piano, aquela coisa linda, eu 

sonhava com aquilo tudo. Naquela época para mim aquilo era um filme 

romântico. E eu achava, ah Meu Deus! Se eu pudesse estudar num canto 

desses. Passava por ali toda à noite. E aí achei uma possibilidade, meu irmão 

Wills era professor da Universidade de Francês e foi convidado para fazer 

parte desse grupo no Conservatório. E lá tinha Gerardo Parentes. Que foi um 

dos maiores músicos que nós tivemos. Quando eu conheci essa figura, eita ! 

Encantei-me, meu Deus eu não quero mais nada! Eu quero fazer o Clássico. 

E o pessoal lá de casa dizia: clássico não, clássico não, Científico! Aí o 

pessoal de fora falava, fazer Clássico para quê? Vai ser professora. [...]E aí  

os três irmãos já eram professores e não achavam que sofriam por isso. 

(ANA LEAL, 07/03/2011) 

 



73 

 

Envolvidos com a cultura musical, os irmãos indagavam Ana Leal sobre a necessidade 

de tocar um instrumento para entrar no Conservatório Antenor Navarro: 

 

[...] Eu digo aprendo a tocar piano! E eu ‘aprendi’ para entrar com um piano 

de segunda mão que meu irmão tinha comprado. “E aí quando eu cheguei lá e 

na” cara de pau”,  usei o nome do meu irmão (Wills Leal) sem ele saber para 

ajudar a entrar. (ANA LEAL, 07/03/2011) 

 

 Ana Leal “aprendeu” a tocar piano, todavia, pediu ao professor Gerardo Parentes para 

não reprová-la, pois, gostaria de fazer o Clássico no Conservatório Antenor Navarro, haja vista 

que não existia nenhuma escola pública com aquele padrão na época: 

 

 

[...] É tanto que quando foi no Conservatório tinha uma ficha minha de piano. 

Quase que eu tive uma síncope. Aí o professor Gerardo Parentes, foi um dos 

melhores professores que eu tive. Eu disse: professor não me reprove que eu 

prometo aprender. Aprendi umas musiquinhas. Tocava. Porque você ou 

aprendia ou sei lá. Porque era uma obrigação você saber tocar direito naquele 

grupo de primeiríssima qualidade, você tinha que aprender um instrumento 

musical. [...] O nível era muito bom. Lá eram os melhores, os melhores 

músicos. Os melhores professores tinham um convênio com a Universidade. 

E lá tinha os professores laureados. [...] Quando eu terminei, eu fiz o 

Supletivo, mais assim não havia nenhuma necessidade. Se eu tivesse sido 

avaliada pelo meu conhecimento adquirido no Conservatório naqueles dois 

anos eu passava logo direto. [...] Hoje, a gente vê uma vulgaridade com o 

ensino supletivo. (ANA LEAL, 02/03/2012) 

 

 Ana Leal relata que o clássico diferia do científico, 

                                                 Científico inclui as matérias de matemática, física e química. O Clássico 

você estuda, no meu caso no Conservatório Antenor Navarro, estudava piano 

e tive que estudar todas as matérias ligadas ao Clássico, ou seja, a música, a 

artes. Enquanto todo mundo estava estudando História, eu estudava também 

História, Geografia, Francês. Aí escolhia uma língua, eu escolhi Francês e 

estudei ainda Literatura Francesa, História Francesa. A diferença é essa. A 

diferença era que o Cientifico, como o de hoje, era todas aquelas matérias 

curriculares comuns. E o Clássico era específico para as áreas de humanas. 

(ANA LEAL 02/03/2012) 

 

Segundo a educadora Ana Leal, tudo naquela época era perto da catedral e como 

morava próximo ao Parque Arruda Câmara, caminhava a pé até o Conservatório Antenor 

Navarro: 



74 

 

[...] Eu ia a pé. Quando estava no 4º ano que se referia a oitava hoje. Minha 

mãe comprava o sapato no início do ano e quando chegava em outubro a sola 

já estava desgastada, então fazia palmilha de papelão para colocar dentro dos 

sapatos para os filhos não queimarem os pés.  O sapatinho era de sola. Então, 

a gente enfrentava o inverno, o verão. Aí era aquele pedaço de papelão assim 

debaixo, a gente não ganhava dinheiro. Formava calo com meia, meias 

também já rasgadas,  porque tudinho era por um ano. [...] No outro ano ela 

própria virava a saia, não era costureira? Era uma saia de pregas minha mãe 

virava a saia e a gente usava de novo. Enquanto, não rasgasse usávamos 

porque era caro. (ANA LEAL, 07/03/2011) 

 

Ana Leal salienta que apesar das dificuldades financeiras dos pais, a família valorizava 

a educação e que de certa forma estava rodeada por intelectuais, por isso, as relações com as 

leituras foram se aguçando e se fortalecendo, quando em 1955 o seu tio (José Leal), os acolheu 

quando vieram de Alagoa Nova. 

Segundo Ana Leal, existiam de fato as dificuldades financeiras, mas a exemplo de seu 

irmão Wills Leal, ela investiu na educação. “Os meus irmãos Teócrito e Wills economizavam 

o que podiam para comprar livros, principalmente Wills Leal, era muito preparado”. (ANA 

LEAL, 07/03/2011) 

  Depois do primeiro casamento aos vinte anos, as situações adversas pioraram e suas 

aspirações se distanciavam. Mediante as bodas e as consequentes dificuldades, a educadora 

teve que abandonar o curso e mais tarde, já no segundo casamento, aos trinta e seis anos, 

decidiu fazer o curso de supletivo, o qual era vinculado à Secretaria da Educação no ano 1984, 

tendo concluído em 1985: 

 

                                 [...] Aí eu me submeti a um vestibular e faria tudo com muita dificuldade. 

Porque a primeira pessoa que eu casei, não dava valor à educação. O segundo 

não era um educador. O segundo não... [...] Mas eu digo assim eu passei 

pelas boas escolas e usufrui o que ela me deu de melhor. (ANA LEAL, 

03/03/2011) 

 

Ana Leal prestou vestibular na UFPB para o curso de Filosofia, abandonando-o por 

não encontrar motivação ou identidade com esta formação. 

[...] Comecei Filosofia, estudei Filosofia, mas um dia eu tive uma neura 

muito grande. Lendo um livro, aí eu acho que era “Capital”, chegando à noite 

eu rasgava o livro e estava brigando com todo mundo, porque Filosofia mexe 

um pouco conosco, e eu estava frágil nessa época. Foi quando eu fui fazer 
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história, para ser professora. E aí me encontrei, em História nunca tive neura! 

(ANA LEAL, 07/03/2011) 

  

As duas “paixões” de sua vida acadêmica por fim se encontraram: a história e a 

educação, sempre tão forte em sua trajetória de vida. Na época fez Licenciatura Plena na 

Faculdade de Formação de Professores (F.F.P.G), Autarquia Municipal do Ensino Superior de 

Goiana,  em Goiana-PE, no período noturno, posto que viabilizava sua condição de trabalho 

durante o dia em João Pessoa: 

[...] Eu achava que eu ia ser uma boa aluna e professora. Só que aí eu 

engravidei de novo. E foi aparecendo menino e as coisas foram ficando mais 

difíceis. Infelizmente eu dei um tempo nos estudos. Mas quando eu voltei, eu 

voltei com tudo. Quando eu voltei foi para estudar mesmo, ai eu fiz 

especialização em Turismo, em História e em Meio Ambiente. Saí fazendo. 

Eu tinha que fazer, tive atitude! Porque eu acho que educação ainda é a razão 

da minha vida, então... Eu vivo dela. [...] Eu digo para os meus filhos, isso 

aqui será um museu de Ana Leal, que morreu pelo estudo. (ANA LEAL, 

07/03/2011) 

  

E acrescenta: “Então é assim, esse lance da educação é uma coisa que tem que gostar. 

É que nem cachaça, meu amigo. Tomar cachaça sem gostar faz mal. Então, trabalhar aos 

sessenta e três anos como se tivesse vinte é porque gosto, é porque gosto!” (ANA LEAL, 

07/03/2011).  

A Pós-Graduação Lato Sensu foi realizada somente aos cinquenta e um anos de idade, 

tendo condição viabilizada pelo apoio do marido, o qual ficava responsável pelo cuidado dos 

filhos nas suas ausências. As adversidades enfrentadas são relatadas a seguir: 

 

                                          [...] Pegava o caminhão e partia. Eu conheci a Paraíba todinha de “bigu”, 

“carona” de escola, carona de caminhão. E eu ia. Naquela época não tinha 

grana para viajar. E ele nunca se incomodou. Então, ele pode até ter defeitos, 

mas tem esse lado que eu dou mais valor. [...] É como eu digo assim, o que 

eu aprendi oitenta por cento eu só tive oportunidade porque ele me ajudou. 

Enquanto o outro me tirou, ele me deu. Foi tardio tudo que eu aprendi. Mas, 

foi com muita vontade, com muito amor, mas ele sofreu um pouquinho. 

(ANA LEAL, 07/03/2011) 

 



76 

 

Durante o curso de especialização retornou a alguns destes lugares para fazer o 

“reconhecimento da área”, isto é, regressou com um olhar mais apurado dirigido ao meio 

ambiente, enxergando não apenas a história, mas, a fauna, a flora e até as agressões 

ambientais desses locais. Na época, o estado possuía cento e setenta e um municípios, 

atualmente há duzentos e vinte e três: 

                             [...] E desses 171 municípios eu conhecia absolutamente todos! Aí quando eu 

chegava ao interior eu queria ver a bandeira. Eu queria ver o hino. Queria ver 

o brasão. [...] Aí você vai chegando. O povo já olha para minha cara, a minha 

história, daqui da Paraíba. E essa identidade ela tinha muito a ver. Eu acho 

que foi quando eu sentia falta dessa minha própria identidade. Sentia meu 

Deus que era necessário falar sobre o nosso Estado, eu parecia uma doidinha 

falando ‘sozinha’ somente da Paraíba. (ANA LEAL, 07/03/2011) 
 

 

Ana Leal relembra que ficava indignada com alguns professores da capital, devido aos 

mesmos não se dedicam ao conteúdo formativo da disciplina História da Paraíba. Sobre essa 

questão, a educadora reflete:  

 

[...] Um monte de professor, em consciência já de vestibular mesmo e 

ninguém falava da Paraíba. Aí, eu disse: Por quê? Que desprezo é esse? E 

aquilo foi me criando um interesse em abordar nas minhas aulas a História da 

Paraíba. (ANA LEAL, 03/03/2011) 

 

Relata, ainda, que começou no Jornal O Norte, fazendo matéria sobre a cidade velha e 

cidade nova. Em suas memórias a educadora informa que naquela época: 

 

 Era um jornal com uma quantidade de informações que eu escrevia e eu lia 

[...] Tinha que dar conta. E meus tios assim viram isso. Eu vivia isso. Porque 

eu vivia dentro da história da Paraíba. E de certa forma inserida neste espaço 

não tive como não me envolver com os fatos, a história da Paraíba. Eu não 

tinha nem como não pender para história, mas especificamente para a 

História da Paraíba me parece que eu só via isso, só enxergava isso.  (ANA 

LEAL, 07/03/2011) 
 

 De fato, a presença do tio José Leal foi decisiva na vida intelectual da educadora, haja 

vista que era mais velho e mais experiente que o pai, um personagem que toda a família tinha 

como referência de intelectualidade. E menciona que aqui em João Pessoa há uma praça em 

homenagem a ele, devido ter sido presidente da API por mais de quarenta anos. 
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 A dedicação à História da Paraíba conduziu a organização de um arquivo privado, onde 

coleciona matérias publicadas no jornal, na televisão, etc. Todavia, justifica-se que o 

arquivamento destas fontes não é por vaidade, mas devido o interesse que tem pela Paraíba:  

                                          [...] Eu guardo porque é Paraíba. Eu guardo por causa da coluna, da matéria 

que sai. Eu não tive e nem tenho interesse no dinheiro. [...] Eu me interesso é 

pela aula e não em vender o livro que fiz sobre a História da Paraíba. Então, é 

esse lance, meu interesse é na aprendizagem do meu aluno [...] Pode até 

chegar um dia e eu publicar e pensar na história do dinheiro. (ANA LEAL, 

07/03/2011) 

  

  Os discursos de Ana Leal demonstram a sua preocupação com a aprendizagem dos 

(as) alunos (as), evidenciando as atividades in loco que fazia e ainda faz com os seus 

discentes. Sobre um episódio a educadora, relata que: 

 

 Esperava cerca de 40 (quarenta alunos) na frente do sobrado de Peregrino de 

Carvalho, que fica vizinho a loja Rei dos Esportes, para explicar aos alunos 

como foi o episódio que envolveu o líder Peregrino de Carvalho. E quando 

comecei a explanação com o meu megafone, um indivíduo de uma 

determinada loja, disse que eu estava atrapalhando, tumultuando com o meu 

som muito alto. Continuei a aula, mas me senti péssima com aquele fato. [...] 

Eu disse daqui a alguns anos você vai se arrepender de tudo que você está 

fazendo comigo. Usei todas as minhas palavras da minha leitura com o rapaz. 

E os alunos lá ninguém tomava satisfação nenhuma. [...] Meses depois estava 

ministrando a mesma aula para outra turma quando vi a figura do outro lado 

da rua encostado na parede lateral da biblioteca, recebi uma grande carga de 

energia para fazer uma aula melhor. Fui até ele e perguntei se queria mais 

informação ele elogiou a aula, e fez de conta que não me reconhecia. (ANA 

LEAL, 10/03/2012) 

 

 Segundo Ana Leal, sua formação sempre se pautou por “comportamento enérgico” 

(calar não é o seu forte), não se intimidava em expor sua opinião, entretanto, tal atitude não era 

e ainda não é de forma mais abrangente o estereótipo do padrão feminino, por isso, as 

mulheres, em muitas situações históricas recuam e não discutem pelo propósito que acreditam. 

Em sua narrativa, declara que estava sendo desrespeitada publicamente, pois, ao ministrar as 

aulas fazia uso, inclusive, de megafone para que todos os (as) alunos (as) escutassem as 

explanações sobre a aula. Seus argumentos justificavam-se pela necessidade de instruir os (as) 

discentes. 
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2.3 Os primórdios da vida profissional 

           Abordando sobre as histórias e memórias da educadora Ana Leal, foi primordial relatar 

que antes de tornar-se educadora transitou por diferentes locais profissionais, exercendo 

funções diversificadas. Em alguns momentos, chegou a trabalhar concomitantemente em 

quatro colégios distintos, em alguns não chegou a assinar a carteira de trabalho, no entanto, 

naquela época, oficialmente pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) possuía quinze 

anos de carteira assinada.  

  Foi elaborada uma tabela para melhor situar a trajetória profissional de Ana Leal, 

abrangendo os locais em que trabalhou e os referidos períodos:  

Tabela 01: Locais em que a educadora Ana Leal exerceu funções laborais na cidade de João 

Pessoa. 

Locais por onde transitou Ano 

1. Clube Ástrea 1968-1972 

2. O Norte 1970-1980 

3. FIPLAN 1981-1984 

4. Colégio Estadual de Capitulina Sátyro Pró-tempore 

5. Colégio Estadual de Jaguaribe Pró-tempore 

6. Escola Estadual Doméstica* 1989-1994 

7. Gabinete de Planejamento Gratificação 

8. FUNSAT 1982-1990 

9. USA/ SEC 1988-1990 

10. IPHAEP 2004-2007 

11. Colégio IPEP 
1979-2002 

  

12. Colégio Pequeno Polegar _______ 

13. Instituto João XXIII 1994-2001 

14. Colégio Pinocchio 1995-1999 

15. Colégio Visão 1995-2009 
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16. Colégio CETRA 1998-2000 

17. Colégio Decisão 1998-2000 

18. Colégio Pio XII 1999-2004 

19. Colégio Evolutivo 2000-? 

20. Colégio 2001 _______ 

21. Colégio Hipócrates 2002-2005 

22. Colégio Atual 2003-? 

23. Colégio Geozinho _______ 

24. Colégio Geo _______ 

25. Colégio Motiva _______ 

26. Colégio HBE 2002-2012 

27. Universidade UVA 2003-2012 

28. Apoio Pedagógico 2006-2012 

*Funcionava noturnamente no Colégio Nossa Senhora de Lourdes (Lourdinas), o ensino 

noturno nesta instituição, era destinado a domésticas. 

Fonte: Ana Leal, 2012.  

         Segundo Ana Leal, os colégios em que constam datas com interrogações ou não constam 

datas é porque ela olvidou, devido não constar registros, embora afirme ter lecionado nestes.  

Teve época em trabalhou em vários colégios ao mesmo tempo, e assim como esposa de 

contador, tinha conhecimento que já tinha alcançado o teto dos descontos percentuais junto ao 

INSS, e se a carteira de trabalho fosse assinada por todo colégio que passasse, perderia 

dinheiro, devido os descontos. Percebe-se que a estratégia de Ana Leal em burlar os encargos 

sociais acarretou o seu esquecimento nas datas e consequentemente na perda de dados dos 

anos em que a educadora lecionou. 

 As instituições nas quais Ana Leal trabalhou foram as seguintes: Clube Ástrea (1968-

1972);  Jornal O Norte (1970-1980); Fundação Instituto de Planejamento da Paraíba 

(FIPLAN) (1981-1984). Concursada como docente do Estado exerceu atividades no Colégio 

Estadual de Jaguaribe; Escola Estadual de 1º Grau Capitulina Sátyro; Escola Estadual 

Doméstica, permanecendo neste até a sua aposentadoria; paralelamente trabalhou pelo Estado 

no gabinete de planejamento, tendo à frente o executivo Geraldo Medeiros; posteriormente 



80 

 

ficou à disposição na Fundação Social e de apoio ao Trabalho (FUNSAT), na qual estava 

diretamente ligada à ex-deputada Lúcia Braga; mais uma vez foi posta à disposição por seis 

anos pela Secretaria de Educação para ocupar a chefia da Unidade Setorial de Educação-

Secretariado (USA)/SEC.  

 Após sua aposentadoria, foi chefe no setor de tombamento no Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP). Este foi um cargo de confiança 

concedido no primeiro governo de Cássio Cunha Lima. (Figura 9). Sem ter o propósito de 

refutar a competência da educadora Ana Leal, indago: será que muitas vezes na sociedade 

contemporânea o que “compele” o indivíduo a assumir determinadas atividades profissionais é 

o seu verdadeiro ofício? Todavia acredito que as relações tecidas na trajetória da vida pode 

proporcionar ao indivíduo assumir cargos e/ou chefias. 

 

 

Figura 9.   Ato de Exoneração da educadora Ana Leal da Secretaria de Educação e Cultura na cidade 

de João Pessoa no ano de 1990, no governo de Ronaldo Cunha Lima. 

Fonte: Arquivo Pessoal de Ana Maria Meira Leal. 

 

 Referente aos Colégios particulares circulou pelo antigo Instituto Presidente Epitácio 

Pessoa (IPEP) em 1972-1995; no Colégio Pequeno Polegar e no Instituto João XXIII lecionou 

em 1994-2001; na Escola Maternal Pinnochio em 1995-1999; no Colégio Visão em 1997-

2009; no extinto Colégio Centro Educacional Tenente Rivaldo Antônio de Araújo LTDA 

(CETRA) ensinou em 1998-2000 (Figura 10); no antigo Colégio Decisão em 1998-2000; no 

Colégio Pio XII em 1999-2004; no extinto Colégio Evolutivo em 2000-2001; no antigo 

Colégio e Curso 2001; no Colégio Hipócrates em 2002-2005; no Colégio HBE em 2002-2012, 
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no Polígono Colégio e Curso; no Colégio Geozinho realizou atividade extraclasse; de forma 

similar no Colégio GEO e no Colégio Motiva; não trabalhou nestas instituições em salas de 

aula, mas com projetos e aulas in loco na capital e nas cidades paraibanas, sempre 

relacionadas à História da Paraíba. Atualmente exerce atividades como coordenadora e 

professora no apoio pedagógico que possui em sua residência, desde 2006-2012; leciona 

dentro das blocagens quando o assunto é História da PB (regional) na Universidade UVA 

desde 2003 até o momento atual, e também no tempo presente leciona no HBE.  

 

Figura 10.  Alunos do Colégio CETRA entrevistando os alunos da Oficina Escola. 

Fonte: Arquivo Pessoal de Ana Maria Meira Leal. 

 

 Percebe-se que a trajetória de vida da educadora é diversificada, passando por muitos e 

diferentes lugares. De acordo com o objetivo da nossa pesquisa, enfoquei as disciplinas 

lecionadas no IPEP, Visão, HBE, no apoio pedagógico e na Universidade UVA. Ana Leal 

relembra que teve uma passagem muito boa pelas escolas da Paraíba onde ensinou: Educação 

Moral e Cívica, História da Paraíba, Ética, e Filosofia no IPEP, neste ministrou aulas durante 

vinte e três anos. Atualmente no colégio HBE leciona Ética, História da Paraíba e Filosofia.  
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No apoio pedagógico escolar além de administrar, ensina as seguintes disciplinas: 

História Geral, História do Brasil, História da Paraíba, Filosofia, Sociologia e Ciências. Na 

Universidade Vale do Acaraú (UVA) trabalha (ou) dentro da blocagem durante dez anos 

lecionando: Sociologia, Metodologia do Trabalho Científico, Antropologia, História Medieval, 

História Antiga, História Regional, História Econômica do Brasil, Folclore, e História da 

Paraíba, dentre outras. Tanto da grade curricular dos cursos de História e Pedagogia dentro da 

UVA, e sempre quando a disciplina ofertada é História da Paraíba recorre-se à educadora Ana 

Leal. Referente à Pós-Graduação na UVA leciona Fatos Históricos da Paraíba, Fatos Políticos 

da Paraíba, e História da Paraíba. Vale salientar que o projeto idealizador, em nível Lato Sensu 

da UVA, foi planejado e executado por Ana Leal. 

 Ana Leal lecionou História da Paraíba voltada para o turismo no Colégio Visão (Figura 

11), de forma similar elaborou o curso técnico no antigo Centro Federal de Educação 

Tecnológica (CEFET); preparou também o curso de guias de turismo no Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC). A educadora lecionou História da Paraíba voltada para o 

turismo no SENAC em Petrolina-PE e em Juazeiro-BA. Também realizou um curso destinado 

aos corretores, cujo nome da disciplina que ministrava era: Problemas Socioeconômicos da 

Paraíba, para o curso de Técnicas de Transações Imobiliárias (T.T.I), realizado no sindicato de 

corretores de imóveis no estado da Paraíba.  

  

Figura 11.  Alunos de Guia de Turismo do Colégio Visão examinando o Grupo Escolar Tomas 

Mindello antes de ser restaurado. 

Fonte: Arquivo Pessoal de Ana Maria Meira Leal. 
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 As conjunturas revelam uma mulher dinâmica, porém na ótica da família de Ana Leal 

(as irmãs mais especificamente) a taxavam de “deslumbrada”, porque a educadora abdicava de 

festividades na família, e de relapsa com os filhos, visto que Ana Leal estudava nos finais de 

semana. Deixava as crianças com o marido viajava diariamente (à noite), para assistir aula na 

Universidade na cidade de Goiana. Relembra que deteriorou um carro quando foi fazer 

especialização em História da Paraíba, Meio - Ambiente e Turismo, devido o veículo adentrar 

nos canaviais em Santa Rita-PB para realizar um trabalho nas Capelas da Várzea no Município 

de Santa Rita-PB. Assim, 

 

                                          [...] Então acho que a minha família, de certa forma me condenava. Essa 

coisa de ir para Santa Rita, dentro dos canaviais. Eu perdi um carro dentro de 

Santa Rita fazendo um trabalho nas capelas. Arranhou todinho. Era Marcelo 

que me acompanhava. Eu queria chegar lá. Eu não queria nem saber o 

prejuízo. Dois anos feito doida. Minha especialização foi dois anos de total 

devaneio. Que era uma coisa nova aquela matéria. E minha profissão era essa 

mesmo. Eu disse: escutem, a minha profissão é essa mesmo. Eu disse o 

seguinte: tenho que ‘abandonar’ tudo porque com três, quatro filhos já era 

difícil um pouquinho. [...] Não tinha condições econômicas para bancar nada. 

[...] Para mim eu torava mesmo. Sábado e domingo mesmo eu estudava ali. 

(ANA LEAL, 07/03/2011) 

 

 Neste âmbito, declara que: “[...] Santa Rita é apaixonada por mim, porque eu tinha, 

tenho amor à Santa Rita. [...] Mas acho que se você se dedica a qualquer coisa com amor, com 

verdade, ninguém esquece!” (ANA LEAL 07/03/2011). Ao realizar o trabalho nas Capelas da 

Várzea da Paraíba, estava tão impulsionada com a especialização que a educadora aprontava-

se antes das seis horas da manhã, para adentrar no trabalho de campo. 

 Ana Leal rememora a contribuição que forneceu ao tombamento do grupo escolar 

Tomás Mindello (construção histórica), devido ser historiadora e não pelo fato de ter sido 

chefe do setor de tombamento no IPHAEP, com detalhes descreve todo o processo, 

 

[...] O meu papel quando assim é chefe do tombamento, eu não era obrigada 

a participar, mas como sou historiadora o IPHAEP me indicou. Foi à 

primeira escola pública que nós tivemos que tinha prédio próprio. Então, eu 

era apaixonada por Tomas Mindello e tombei, fiz uma a parte. E era um 

prédio que me chamava muito atenção, pela sua estrutura inovadora, fazia 

uma esquina uma divisão, de uma rua tão importante como a General Osório, 

naquela região toda ali do comércio antigo. E no dia que surgiu a 
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possibilidade eu fui designada pela direção, no caso foi José Octávio de 

Arruda Mello que me indicou: você é a pessoa que deve fazer o tombamento. 

Todo levantamento, desde o arquiteto que foi um italiano até a execução da 

obra nós levantamos. O tombamento da obra é uma coisa muito linda. (ANA 

LEAL, 10/03/2012) 
 

 Sobre esse episódio Ana Leal emociona-se ao narrar que a atividade mais importante 

que realizou no IPHAEP foram os tombamentos do grupo escolar Tomas Mindello e do 

município de Princesa Isabel. E sobre o tombamento daquela cidade relata que parecia reviver 

a Revolução de 1930
11

, uma cidade intimamente política e politiqueira, pois, segundo ela, 

havia uma intensa rivalidade entre duas famílias, uma mais abastada e outra não tão favorecida 

economicamente que possuía bens para serem tombados (Figura 12), 

 

                                                 
11

Revolução de 1930 interpretada como a revolução que pôs fim ao predomínio das oligarquias no 

cenário político brasileiro, a Revolução de 30 contou com uma série de fatores conjunturais que 

explicam esse dado histórico. Defendendo essa política conservadora e arcaica, as elites oligárquicas 

acabaram pagando um alto preço ao refrear a modernização da economia brasileira. De um lado, as 

camadas populares sofriam, cada vez mais, o impacto de governos que não criavam efetivas políticas 

sociais e, ao mesmo tempo, não dava atenção aos setores sociais emergentes (militares, classes média e 

operária). Por outro, as próprias oligarquias não conseguiam manter uma posição política homogênea 

mediante uma economia incerta e oscilante. Nesse contexto, podemos compreender que a crise das 

oligarquias foi um passo crucial para a revolução. O assassinato do liberal João Pessoa, em 26 de julho 

de 1930, o movimento oposicionista articulou a derrubada do governo oligárquico com o auxílio de 

setores militares. Depois de controlar os focos de resistência nos estados, Getúlio Vargas e seus aliados 

chegam ao Rio de Janeiro, em novembro de 1930. Iniciando a chamada Era Vargas, Getúlio ficaria por 

quinze anos ininterruptos no poder (1930 – 1945) e, logo depois, seria eleito pelo voto popular 

voltando à presidência entre os anos de 1951 e 1954. 
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Figura 12.  Palacete dos Pereira. 

Fonte: Arquivo Pessoal de Ana Maria Meira Leal 
 

[...] Quando nós chegamos lá, nós sabíamos que tinha duas famílias ainda 

historicamente mandando na cidade. E então, a gente com muita 

sensibilidade colocou ciente as pessoas que tinham bens para serem 

tombados, porque a cidade é quase toda tombada. E quando você ia à casa 

dos Pereira não podia ir à casa da família Nominando Diniz. Então, se nós 

fôssemos à casa de um tínhamos que passar dois dias para ir à casa do outro. 

Eu passei vinte dias lá para poder fazer esse trabalho. Numa cidade linda, 

histórica, poderosa e bela. E assim, é uma cidade que respira história. Tanto a 

luta de Trinta do Coronel José Pereira como a própria Revolução de Princesa. 

Tenho muito orgulho de ter participado e também do tombamento de Tomas 

Mindello que foi a primeira escola pública do estado da Paraíba a ser 

edificada. (ANA LEAL, 16/03/2012) 

 

Ana Leal relata que atualmente atua com vigor e que não tem pretensão em deixar as 

salas de aula, segundo ela: “Enquanto tiver sangue não deixo a sala de aula!” (ANA LEAL 

07/03/2011). Desta forma, interrogo sobre a retórica da educadora, o que será que ainda a 

impulsiona depois de vários anos de trabalho a continuar exercendo uma profissão tão 

desgastante como é a de professora? Neste sentido, Huberman (1992), menciona etapas na 
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construção da identidade profissional: período de início de carreira; a fase de estabilização que 

abrange entre quatro e seis anos de carreira, corresponde a principal fase, devido englobar a 

diversificação, no qual o (a) docente está mais motivado (a) em crescer na sua equipe 

pedagógica; e por fim a fase de serenidade que ocorre entre os vinte e cinco anos de carreira. 

Assim a educadora Ana Leal encontra-se na última fase.  

Paradoxalmente, embora percebamos certa presunção em alguns relatos da mesma no 

decorrer deste estudo, podemos verificar que a educadora prima atuando como historiadora e 

professora. Citemos o exemplo a seguir. 

 Em oportunidade recente, acompanhei uma atividade que a educadora Ana Leal 

realizou no colégio HBE, na capital, em novembro de 2011. Ela nos ofereceu um momento de 

participação com seus alunos do 1º ano, da turma A e B, do Ensino Médio no respectivo 

colégio. Convidou pais, professores e diretores, para os mesmos ministrarem uma ‘aula’, cujo 

tema era “Recortes dos Municípios Paraibanos”, no qual teriam que abordar as características 

principais de suas respectivas cidades natais com a população, a localização, a cultura, os 

pontos turísticos, a economia e as curiosidades de alguns municípios da Paraíba como: Patos, 

Serraria e Cuité.  

Havia mais duas cidades para serem contempladas na citada atividade, porém, como já 

passava do meio-dia, de uma quinta-feira, o entusiasmo dos alunos pelas explanações, 

dificultou a cronometragem do tempo, faltando abordar Itabaiana e Alagoa Nova. 

Ana Leal inicia a palestra convidando os pais, as professores e a pesquisadora para 

comporem a mesa. Em seguida chama a   atenção que devemos conhecer a História da 

Paraíba: 

  

[...] É uma matéria para que seja verdade e para que seja aceita como parte da 

história precisamos conhecer [...]. E acrescentou eu não vou falar sobre as 

estatísticas da Paraíba-PB, mas de amor a Paraíba –PB. A disciplina História 

da Paraíba entrou no currículo em 1982, mas tem escolas aqui que não 

engloba esta disciplina. (Palavras de Ana Leal no início da explanação sobre 

o tema: recortes dos municípios paraibano, realizado no colégio HBE no dia 

03/11/2011) 

 

 Os alunos assistiam a ‘aula’ ministrada pelos convidados com atenção e interesse. 

Todavia, no início com a minha presença houve um pouco de agitação, posteriormente, 

quando Ana Leal me apresentou e explanou os motivos da minha presença na sala de vídeo 
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(recinto em que a aula ocorre), os alunos foram se acalmando. As ‘aulas’ foram apresentadas 

pelos convidados com auxílio de data-show, com folhetos explicativos e com música. No fim 

das explanações (já no início da tarde), ocorreu uma pequena confraternização resultando em 

um almoço por ela organizado na própria escola, com cardápio típico da região nordestina: o 

rubacão.   

No final da explanação, Ana Leal recebeu os cumprimentos do diretor Reinaldo 

Simões (Figura 13) pela iniciativa e pelo envolvimento que tem com a disciplina História da 

Paraíba, e nesta hora os alunos confirmaram as palavras do diretor com uma salva de palmas. 

Eis as palavras do diretor:  

 

Parabenizo a professora Ana Leal pela iniciativa, pelo esforço, força de 

vontade, pois não são todos os professores que se disponibilizam para fazer 

isso [...]. Esta professora apaixonada pela Paraíba levanta a bandeira do nosso 

estado! Ela deu a oportunidade aos pais e demais convidados para falar sobre 

as cidades do estado da Paraíba-PB, este trabalho faz a reflexão dessas 

cidades, onde construíram a infância, adolescência, deixaram amigos e que 

está sendo resgatada pela professora Ana Leal. (discurso espontâneo do 

diretor Reinaldo Simões no colégio HBE, no dia 03/11/2011) 

 

 

Figura 13.  Foto de Ana Leal (a terceira pessoa da esquerda para a direita) no colégio HBE. 

Fonte: Acervo Pessoal de Haquel Myriam em 2011. 

 

Antes do almoço, Ana Leal finalizou proferindo que a ‘aula’ foi resultado do 

fechamento do terceiro bimestre, mecanismo para fixar o assunto das disciplinas, mas, antes 

havia aplicado prova, ressaltando que a disciplina de História tem recursos didáticos para fazer 

aulas práticas e sempre que possível utiliza in loco, como instrumento para os alunos 
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memorizarem mais os assuntos e temas. Lamentou pelas duas cidades que ficaram excluídas, 

em virtude do tempo.  

Os convidados para abordar os municípios foram: o professor de geografia, cujo nome 

é Carlos Santana, que expôs sobre a cidade de Serraria; a mãe da aluna, Samara Lopes 

Fernandes, explanou com entusiasmo e paixão a cidade de Patos. Nas palavras de Helena 

Lopes: “O sertão diferente como mostra as mídias não é só pobreza e miséria tem suas 

belezas!”. Já o professor de física, Marcelon Gregório de Sousa, lamentou que a disciplina que 

ministra não oferece a oportunidade de fazer algo como aquele evento, que os discentes se 

interessam e participam e, posteriormente, falou de forma tímida sobre a cidade em que 

nasceu, Cuité.  

Destarte, confesso que é difícil está envolvida no contexto daquela atmosfera de ‘aula’, 

com os alunos vibrando pelas características econômicas, culturais, sociais e políticas dos 

municípios de ‘nosso’ Estado (PB) e não se interessar pela Paraíba.  Então, questiono porque 

Ana Leal aos 63 anos de idade continua se dedicando não só a disciplina História, mas, na 

aprendizagem dos alunos (as) como se fosse o início de sua carreira profissional? Afinal, não 

só fazemos um trabalho diferenciado com amor, entusiasmo e dedicação quando realmente 

gostamos do que fazemos! Ou será que a necessidade material de exercer uma atividade 

profissional é que nos impulsiona a nos reinventar? 

 Assim, Ana Leal tece (u) contribuição à sociedade paraibana desde os catorze anos de 

idade, mesmo de modo informal e ainda na época em que não era graduada, porém 

desempenhava o seu exercício educacional lecionando história e mesmo consciente de que só 

conseguiu o diploma bem mais tarde, a sua participação educativa não deixa de ser menos 

importante na capital paraibana. 
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CAPÍTULO 3 

PERCURSOS EDUCACIONAIS EM JOÃO PESSOA 

 

 

Ver o indivíduo em relação à história do seu tempo, 

permitindo-nos encarar a interseção da história de 

vida com a história da sociedade, esclarecendo assim 

escolhas, contingências e opções com o que se 

depara o indivíduo. (GOODSON 1995, p. 75) 
 

 

Similarmente ao pensamento do autor retromencionado foi fundamental considerar as 

conjunturas para verificar a trajetória educativa de Ana Leal. A educadora iniciou sua atuação 

profissional no IPEP aos 32 anos de idade, em 1980. O IPEP na década de 70/80 tinha grande 

projeção e possuía em João Pessoa quatro unidades. Através das relações tecidas, a educadora 

relata que dialogando de forma impessoal, com a diretora da referida instituição lhe propiciou 

uma oportunidade ímpar na sua vida de educadora. Segundo ela, a diretora da referida 
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instituição indagou se ela conhecia algum profissional com condições de lecionar nas oito 

turmas, algo que totalizava 24 aulas semanais, substituindo um professor que havia se 

desligado da instituição. Na oportunidade, Ana Leal se colocou ao desafio inesperado: 

 

                                          [...] Aí eu disse, você quer me testar Fátima! Ela disse: como? Bote-me em 

sala de aula, eu tenho condições. Ponha-me em sala de aula! Aí quando eu 

cheguei lá, fui dar uma de gostosa. Quando eu cheguei lá fazia tudo de novo. 

E quando foi no primeiro dia de aula a primeira coisa que fiz com os meninos 

foi abolir as 74 (setenta e quatro) questões de História do Brasil que o antigo 

professor incentivava. Naquela época os cadernos não eram de espiral e sim 

de brochura. Peguei uma tesoura lá na secretaria um papel e sai dobrando. 

Piquei os cadernos todinhos, eu dobrei e cortei aquelas páginas que estavam 

todas aquelas questões. Eu ia mandar buscar um fósforo, mas relutei que eu 

ia jogar tudo no lixo. [...] Mas dei um show lá. Quem não adora 

principalmente uma dessa? Aí quando eu coloquei toda minha metodologia 

para ver no que dava.  Mas, assim com esta minha atitude eu podia ter sido 

demitida. Eu sempre esperava as contas. Mas, foi diferente eu ganhei o 3º ano 

e ganhei a Paraíba no modo de ensinar. (ANA LEAL, 02/03/2012) 
 

 

            Com seu temperamento inusitado, Ana Leal foi ousada e destemida em suas aulas, ao 

substituir o professor de História do Brasil no IPEP, possuidor de outra metodologia para 

com os seus discentes. A educadora decidiu não por em prática os métodos didáticos do 

professor anterior e de forma improvisada convidou os alunos a rasgar os cadernos que 

continha o conteúdo da disciplina, pois, em virtude de não concordar com aquela prática de 

ensino, apresentaria outras possibilidades de leituras. Sobre essa situação, a educadora afirma 

que se o indivíduo quer se inserir e permanecer em determinado lugar, é preciso e necessário 

ter coragem nas decisões. Entretanto, se contradiz quando rememora que às vezes nas aulas 

não precisava ter contado a História do Brasil, mas, utilizando a história que ninguém conta 

do livro de Renato Musselini, que chocava os alunos. 

 

                                              Mas não era eu que chamava nenhum palavrão, entendeu. Eu apenas lia para 

os alunos, eu podia ter maneirado, eu podia ter feito de outra forma. Mas, 

você quer ser notada, você quer ficar. Se você quer ficar ou não, você tem 

que ter coragem. Agora todo dia eu esperava as contas. Eu fiquei vinte e dois 

anos... Eu fui à última funcionária quando o IPEP fechou na Paraíba. (ANA 

LEAL, 02/03/2012) 
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 Segundo Ana Leal, após as mudanças nos modelos didáticos tradicionais, alguns pais 

foram reclamar à direção da escola sobre a maneira como a professora de história lecionava 

para os seus filhos, e que ainda falava palavrão, todavia, a educadora justifica-se que não era 

ela que falava palavrão, a educadora apenas lia as palavras que estavam naquele livro. O livro 

de Renato Musselini era um livro contraditório, que continha palavras infames, por isso foi 

tirado de circulação, entretanto, existiu por anos nas bibliotecas das escolas, inclusive na 

biblioteca do IPEP. 

 Rememora que com todas as “peripécias” profissionais vivenciadas no IPEP, sem falsa 

modéstia, foi considerada a melhor professora, e logo se justifica que não é por vaidade, 

entretanto é pelo modo de conquistar os alunos. Assim, 

 

[...] Não era nem pelas aulas, fazer teatro entendeu? Sabia que uma vez eu 

levei os meninos do IPEP para o Espaço Cultural, saí interpretando com eles 

a revolta do Quebra-Quilos 
12

. O pessoal correu pensando que era um 

vandalismo. Estavam representado a feira de Ingá. Os meninos saíram 

quebrando tudo e esses meninos quebraram até a arquibancada, mas foi assim 

uma coisa.  E aí, dessa vez o IPEP mandou a professora frear. [...] No Visão 

também trabalhava com aulas práticas, trabalhei doze anos no Visão.  Tive 

uma passagem pela Paraíba muito boa também no João XXIII. [...] Estas 

escolas que eu arrumava era tudo aqui na Paraíba. (ANA LEAL, 03/03/2011) 

  

                                                 
12

 Revolta do quebra-quilos em 26 de junho de 1862 foi aprovada no Brasil uma lei determinando que o sistema 

de pesos e medidas então em uso, seria substituído em todo o Império pelo sistema métrico francês, na parte 

concernente às medidas lineares de superfície, capacidade e peso. O novo sistema, entretanto, só entrou em vigor 

em 1872, com a promulgação do Decreto Imperial de 18 de setembro. Mas apesar dessa exigência legal 

permaneceram em uso no país os sistemas tradicionais de medidas expressas em palmos, jardas, polegadas ou 

côvados, e o peso das mercadorias calculado em libras e arrobas. Além delas, havia ainda no Brasil, em 1874, 

uma grande variedade de outros pesos e medidas, tais como a braça, a légua, o feixe, o grão, a onça, o quintal e 

muitos outros padrões, aos quais a população estava acostumada porque vinham sendo utilizados desde muitas 

gerações. Por isso mesmo, a tentativa de implantação do novo sistema métrico no país provocou revolta em 

diversos lugares. O número de revoltosos cresceu de forma acelerada, já que era engrossada por comerciantes, 

por proprietários de imóveis, por pequenos agricultores cuja receita dependia da venda semanal de sua produção 

na feira, e também por consumidores que se sentiam diretamente atingidos em virtude da elevação de preços dos 

produtos que precisavam adquirir. A luta contra a sistemática inovadora se estendeu a muitos outros municípios, 

e acabou envolvendo também os estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Pela 

repercussão favorável que encontrou, a revolta dos quebra-quilos preocupou fortemente as autoridades 

provinciais porque vilas inteiras do Nordeste aderiram à rebelião contra o decreto que impunha a implantação de 

um novo sistema métrico, com seus habitantes saqueando feiras e destruindo pesos e medidas do comércio. Mas a 

enérgica repressão promovida pelo governo imperial foi bem sucedida, porque as forças militares conseguiram 

em pouco tempo pacificar a região, sem necessidade de confrontos mais sérios. (MONTEIRO, 1995) 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alagoas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Quebra-quilos&action=edit&redlink=1
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Na educação é necessário estabelecermos estratégias para alcançarmos as metas 

planejadas e nesse aspecto, Ana Leal, de forma perspicaz, utiliza (va) meios para prender a 

atenção e o interesse dos (as) alunos (as) pela disciplina História. Rememora que um recurso 

que tinha e ainda tem a seu favor, são as aulas passeio, as aulas in loco, não tem indivíduo que 

não se interesse, nem que seja simplesmente pelo fato de mudar ‘os ares da aula’. Entretanto,  

se for apenas pelo sentimento fugaz de mudança de ambiente de aula, o envolvimento com os 

demais de todo o modo o contagia e esse inevitavelmente acaba se interessando pela aula.  

(Figura 14).  

 

 

Figura 14.  Ana Leal com os alunos do CETRA visitando o Sobrado da Peregrino de Carvalho. 

Fonte: Arquivo Pessoal de Ana Maria Meira Leal. 

 

Ana Leal afirma que trabalhava com turismo com os (as) discentes de forma consciente 

e que tinha o intuito de mostrar aos alunos (as) o que conhecia, atrelando este conhecimento às 

questões históricas para a aprendizagem dos (as) mesmos (as). Mesmo no início da carreira 

profissional traz à tona que também aprendeu sofrendo e fazendo os outros sofrerem. Relata 

que certa vez levou os (os) alunos (as) à Ilha do Bispo (bairro) que foi uma das primeiras 

localidades da cidade de João Pessoa, sem antes ter ido explorar o lugar para depois ir com os 

mesmos (as). A área atual da Ilha do Bispo foi um antigo aldeamento dos índios Tabajaras e 

revela que neste dia, devido não ter se preparado adequadamente para a visita in loco, 

ministrou a aula junto à comunidade interagindo com o povo, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tabajaras
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[...] Não saiu nada errado. Porque tem um detalhe, eu acho que a história 

contada pelo nativo ou pela pessoa do lugar ela tem verdade. Pode não ser 

nem intelectualizado, nem ter nenhuma pedagogia ali, mas tem a verdade. 

Ele simplesmente diz o que ele acha daquele lugar. Coisas que são valiosas 

porque não está em nenhum livro. [...] A pessoa fala com o sentimento dela. 

Pode a história nem estar completamente certa, mas a pessoa fala do 

sentimento dela, com sentimento e verdade. (ANA LEAL 02/03/2012) 
  

  

Ana Leal revela que desse modo foi possível fazer um resgate de como era a sociedade, 

a partir daquele lugar. Afinal, o nativo que vive em determinado recinto é a pessoa mais 

indicada para falar sobre aquele local, devido ser conhecedor por viver lá e ser e fazer parte 

daquele ambiente. E ao relatar esse fato entrecruzou com uma narração afirmando que certa 

vez ao conceder entrevista a TV Miramar (emissora) alguém da equipe solicitou à educadora 

que parasse, devido o barulho do trem que estava apitando e atrapalharia a gravação, 

entretanto, Ana Leal desvela que utilizou a imagem a seu favor e seguiu a sua intuição. E 

relata, 

[...] Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo  uma matéria na Ilha do 

Bispo para celebrar o aniversário da cidade, e  repentinamente a equipe disse 

pára de falar que o trem está vindo, mas continuaram filmando. E ai naquela 

hora na frente tinha a chaminé do trem e aí tive uma intuição. Então, eu fiz 

uma sincronia com o trem, à chaminé e a fábrica que está ao lado. De modo 

que fiz uma relação entre o antigo parque industrial na imagem da chaminé e 

a imagem da fábrica de cimento que retrata o hoje, ou seja, mostrei que a 

parte econômica da cidade começou a se desenvolver ali. Quer dizer puxei a 

imagem para força do lugar, e quebrei um pouco a pauta da filmagem. (ANA 

LEAL 02/03/2012) 

 

 

Ana Leal, a partir dos métodos de turismo pedagógico buscava explicar a história local 

nas aulas-passeio. Segundo ela, os alunos (as) se emocionavam com a paisagem do lugar, a 

vegetação etc. A educadora rememora que em uma aula-passeio ao sertão, no Pico do Jabre, 

na cidade de Maturéia, passou vinte minutos chorando e os (as) discentes ficaram 

questionando se a educadora estava doente, ou seja, passando mal. Exagero ou sensibilidade 

da educadora? Deixando de lado tais indagações, o fato é que Ana Leal desvela-se envolvida 

em demasia com as atividades educativas que aplica. Se por um lado é salutar, por outro 

prisma não é, uma vez que o excedente muitas vezes é fruto de ações irrefletidas, e as ações 

dos (as) educadores (as) incidem sobre os alunos (as).  (Figura 15). Assim, 
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[...] Na Serra do Teixeira, na cidade de Maturéia. Você chega lá numa época 

fria, que a Serra do Teixeira fica em torno de 14 graus. E você chega lá em 

cima e você tem hora que tem que procurar os meninos, que a névoa está 

cobrindo eles. E isso assim, o pôr do Sol num lugar com 1.097 metros de 

altura em nível do mar, é uma coisa indescritível. Que é na Serra do Teixeira, 

na cidade de Maturéia. Você olha para lá e você está vendo uma pintura em 

Rembrandt
13

. A sensação daquele lugar a primeira vez a pessoa chora feito 

um louca assim. Eu chorei vinte minutos os alunos perguntando a senhora 

está doente? Estou não é porque eu estou amando o que estou vendo. E 

realmente essa emoção, é uma emoção muito forte. Essa emoção da 

descoberta, do novo. Daquela vontade que você tinha e que conseguiu ir 

porque o aluno estimulou a fazer aquilo. Eu acho que esses lances são 

fundamentais. (ANA LEAL 03/02/2012) 

 

 
 

Figura 15.  Ana Leal (segunda pessoa da esquerda para a direita) no Pico do Jabre -PB. 

Fonte: Arquivo Pessoal de Ana Maria Meira Leal 

 

Através dos indícios e evidências das práticas educativas da educadora Ana Leal, 

realizei uma recomposição da sua trajetória educacional, constituindo, por conseguinte, uma 

relação histórica com a sociedade da época (figura 16). O objetivo da educadora, historiadora 

e escritora era e ainda é fomentar no (a) aluno (a) não só a conscientização, mas o 

conhecimento da Paraíba e da sua capital em constantes atividades pedagógicas:  

                                                 
13

 Rembrandt foi um grande pintor holandês do século XVII. 
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Figura 16.   Roteiro da II Aula-Passeio do Colégio Pio XII conhecendo o Sertão Paraibano com a 

educadora Ana Leal. 

Fonte: Arquivo Pessoal de Ana Maria Meira Leal. 

 

  

3.1 O engajamento para a inserção da História da Paraíba em João Pessoa 

  

Antes de iniciar a questão sobre a inserção da disciplina História da Paraíba na cidade 

de João Pessoa, a educadora e/ ou professora como gosta de ser chamada, Ana Leal afirma que 

tal disciplina é abrangida de forma superficial, devido atualmente ser “obrigatória” constar nos 

currículos das escolas, no qual cada colégio é orientado para que no ensino fundamental o (a) 

aluno (a) estude a história local referente ao seu município, de acordo com a orientação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB LEI N. 9.394 de 20 de dezembro de 1996.

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s), propõem uma simples mudança de 

atitude, estabelecendo, minimamente, o que um aluno deve ser capaz de fazer ao terminar 

determinada etapa de sua escolarização. No que diz respeito aos primórdios do Ensino 

Fundamental, para alcançar esse objetivo, é sugerido o trabalho com eixos temáticos, com 

prioridade para sua estruturação a partir da história local (BRASIL, 2012) 

Stanley Silva (2011) afirma que a opção pela história local tem sido vista como uma 

alternativa ao ensino tradicional da História, isto é, aquele baseado, ainda, nos grandes feitos e 

em uma abordagem essencialmente política. As dificuldades que se apresentam, contudo, são 
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de ordens diversas. Como exemplo dessas dificuldades, temos a falta de livros didáticos 

adequados que facilitem o trabalho dos professores, haja vista que estes materiais, por 

almejarem uma distribuição em âmbito nacional, abordam o tema de forma muito genérica, 

ignorando, dessa forma, as particularidades locais.  

Sabemos que a história passou por uma intensa transformação a partir de meados do 

século XX, superando sua concepção tradicional de estudo, o que significa que ampliou seus 

horizontes, se contrapondo à corrente dominante no campo historiográfico que se via preso ao 

documento textual escrito. O mesmo que ocorreu no campo da pesquisa histórica de viés 

acadêmico, algo também ocorreu com o ensino de história, principalmente quando se trabalha 

a história local. Logo, diante das dificuldades dos alunos dos anos iniciais em lidar com textos 

escritos, pode-se buscar apoio em fontes iconográficas, em mapas ilustrados e também em 

fontes orais. A falta de conteúdos sobre a história local nos livros didáticos, ou mesmo a falta 

de materiais didáticos para ensiná-la não deve ser vista, todavia, como um empecilho 

intransponível para o professor, pois, ciente de sua capacidade intelectual, ele é capaz de 

encontrar alternativas a esse entrave pedagógico: história oral, fontes iconográficas, estudos de 

meio no bairro onde a escola está localizada, visitas a museus e a própria criação de um museu 

na escola sobre a história local são alternativas válidas de ensino. (SILVA, 2011)  

Silva (2011) constata ainda que, quando os alunos declaram gostar de história, o fazem 

quando os conteúdos trabalhados dizem respeito a eles de uma forma mais direta, ou seja, 

quando as questões abordadas são de âmbito local.  Tal situação reforça, portanto, a validade 

da inserção da temática local via PCN´s. Um dos aspectos por qual passa a evolução em seu 

ensino é, inegavelmente, a melhoria na formação dos docentes dessa modalidade de ensino, o 

que contribuiu para que a concepção tradicional e factual da História se tornasse minoritária 

entre estes professores.  

 Pelo que já foi explanado anteriormente, referente à orientação do ensino da história 

local e dos instrumentos de facilitação de ensino (de acordo com os PCN´s), é notório que a 

educadora, escritora e historiadora Ana Leal desempenhava algumas dessas orientações 

disciplinares antes de ser institucionalizado pelo PCN`S de 2001. Segundo a educadora, a 

disciplina de História da Paraíba, em seu modelo tradicional deixava a desejar, pois, era 

orientada como abordagem apenas no 4º ano fundamental.  Sobre este fato, Ana Leal 

argumenta, 
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[...] Só que eu acho uma coisa muito distante do ideal. É feito um livro texto 

e o palco da história é a própria cidade, como Campina Grande, como 

Pombal, como Princesa Isabel, como a própria João Pessoa e se resume a 

questão teórica. Muitas vezes fica meio distante do real para o aluno entender 

a importância da disciplina. Eu acho que a história pode ser contada, como a 

gente conta história para nossos filhos contada na hora de dormir, fazendo 

com que ele seja cativado pela história. E, aquela história que é hoje 

obrigatória, entre aspas que a gente sabe que não se cumpre tanto, é mais 

para o pré- vestibular ou para concurso. [...] Mas quando tem um concurso, 

por exemplo, devido não ter estudado essa matéria na escola vem me 

procurar, foi enorme quantidade de professores que fizeram o concurso para 

essa nova leva de professores da Paraíba, e vieram conversar comigo sobre 

história da PB, de Santa Rita, de Rito Tinto, porque ia cair alguma coisa 

daqueles municípios na prova. (ANA LEAL 16/03/2012) 

  

 

O fato é que os (as) alunos (as) procuravam Ana Leal, no sentido de buscar o livro que a 

educadora publicou sobre História da Paraíba, a produção trazia condições inovadoras ao 

conhecimento da época. Segundo a educadora, os (as) discentes gostam muito desse livro por 

sua linha didática de conhecimento, no quais os pontos mais importantes sobre a história de 

nosso estado eram e são abordados: 

[...] No concurso da polícia há uns oito anos atrás caiu uma questão sobre a 

Paraíba Mulher Macho do filme da diretora Tizuca Yiamasaki  que retrata os 

conflitos políticos e as questões da revolução de 30. [...]E a gente fica assim 

feliz porque  está sempre revivendo e em contato com os ex-alunos, nesta 

proposta do aluno fazer concurso, de ingressar na vida acadêmica, ou de 

ingressar na vida como professor. E a gente sabe que essa procura já adulto, 

já graduado, é aquela falta que aconteceu nas primeiras séries  que se deveria 

ter feito uma base. (ANA LEAL, 16/03/2012) 

 

Logo, o que se observa é que a educadora Ana Leal antes da implantação do PCN´s 

referente à orientação sobre o ensino da história no ensino de 1ª a 4ª série em 1997, lançava 

mãos de recursos para que aprendizagem de seus alunos referente à história da Paraíba (as) 

fosse mais concreta, de modo que os (as) discentes tivessem maiores chances de reter o 

conteúdo na memória. Assim, nos passeios pedagógicos utilizava além da História Oral, fontes 

iconográficas em sala de aula quando naquela época não era comum o uso de data-show, 

retroprojetores, fazia estudo do meio histórico-social visitando bairros da capital. Maiores 

detalhes sobre essas questões serão abordadas adiante. 
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 Referente ao interesse desta pesquisa também é desvelar o pioneirismo da educadora 

Ana Leal em implantar a disciplina História da Paraíba, no antigo colégio IPEP, o qual foi o 

maior colégio em número de alunos nas décadas de 1970/80. Ana Leal lecionou nessa 

instituição no ápice quanto no seu declínio, sendo a última professora do ensino médio a 

deixar o IPEP. E relembra que foi a escola da sua vida, representou algo muito forte, 

 

Foi a escola da minha vida de professora. Quando eu terminei o curso de 

licenciatura, eu já estava ministrando aula nessa instituição. Era uma fome de 

Paraíba muito forte. E me  lembro de que iam me dá nove turmas, mas eles 

me deram doze turmas, num colégio que tinha doze turmas de sexto ano dava 

24 aulas. E eu era louca para ensinar o ensino médio que me oportunizava 

lecionar história da PB. (ANA LEAL, 16/03/2012) 

 

Sobre este fato lamenta de ter lecionado inicialmente no ginásio, naquela época era 

denominado dessa forma, porque só o ensino médio na época diferente de hoje é que abordava 

a história local, então procurava encontrar um meio quando dava para abordar o ensino de 

Historia da Paraíba: 

 

                                         [...] Porque eu ensinava o sexto ano, nem era fundamental pequeno que hoje é 

fundamental menor e nem era o 2º grau. Era o ginásio. Quando tinha uma 

matéria que puxava para Paraíba, mas era aquela fase que se falava sobre o 

período colonial [...] Aí eu fazia uma interdisciplinaridade e falava de Santa 

Rita, dos engenhos. Eu podia falar do Sertão, dos vaqueiros, aí eu falava um 

pouquinho de Paraíba. [...] Até um dia, que me oportunizaram fazer no 

segundo grau. (ANA LEAL, 16/03/2012) 

  

 Relembra, 

[...] Fui mostrando serviço e quem me deu essa oportunidade foi Paulo 

Carvalho, eram dois coordenadores, Paulo Carvalho e Fátima Mendonça 

como dona. E Paulo Carvalho foi um coordenador que me oportunizou 

ensinar. Eu ensinava nas três turmas, depois fiquei mais no terceiro ano. 

Porque o IPEP  tinha quatro turmas do terceiro ano. E eu me lembro que eu 

me dediquei, mas eles nunca me tiraram do ginásio. Eu ficava no ginásio e no 

ensino médio ensinando Paraíba. (ANA LEAL, 16/03/2012) 

 

 

Similarmente ao sentimento que teve pelo colégio IPEP, a educadora Ana Leal reflete 

que a Universidade UVA permitiu que aquele enternecimento de outrora retornasse, afinal foi 

a sua segunda oportunidade em implantar a disciplina história da Paraíba junto à coordenação 
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e na época havia outra instituição que estava pleiteando o curso, mas não conseguiu por falta 

de quórum, 

 

[...] O segundo IPEP, uma segunda oportunidade. Quando eu levei para 

Cacilda e para Sandra a ideia de fazer uma especialização em Paraíba, já 

tinha outra instituição em João Pessoa que estava pleiteando também. Só que 

não teve quórum. Então essa instituição fez a especialização em Brasil. 

Quando a primeira turma terminou na UVA, nós tínhamos quatorze alunos, 

todos empregados. Porque alguns já eram professores e com a especialização 

eles passaram a ter oportunidade de ensinar a Paraíba, agora mais preparados. 

(ANA LEAL 16/03/2012) 

 

 Sobre esse fato acrescenta que Anne sua ex-aluna na UVA foi à melhor aluna 

dessa turma e que ela tem vários empregos, e que a segunda turma que está terminando agora, 

 

                                           [...] E depois essa segunda turma que a gente tá terminando agora já temos 

uma proposta para a terceira turma e tem vinte e quatro alunos matriculados. 

Assim, a gente fica muito feliz, porque hora nenhuma eu vi a UVA triste por 

ter implantado, só que eles agora quando colocaram Brasil tracinho Paraíba 

foi para justificar uma grade curricular. A vertente é muito forte, nós só 

aparecemos como história regional. E para justificar uma especialização o 

aluno que não se identificar com a Paraíba tinha a oportunidade de optar por 

Brasil. Então, fizemos à justificativa, reformulamos para a segunda turma e a 

terceira que deve sair até agosto já vai entrar com Brasil Paraíba e Brasil. 

(ANA LEAL, 16/03/2012).  

 

As publicações da educadora Ana Leal estão totalmente voltadas direta e/ou 

indiretamente para a História da Paraíba, os livros e/ou sua contribuições são as seguintes: fez 

a “orelha” do livro do político Félix Araújo; o livro sobre a cidade de Santa Rita: ‘Capelas no 

Município de Santa Rita, um Enfoque Histórico Arquitetônico’ (Figura 17); o livro de História 

da Paraíba (Figura 19); bem como a sua tradução em Braille (sistema de leitura com o tato 

para cegos), escreveu o artigo Façanhas Desconhecidas do livro de seu irmão: Wills Leal, O 

Topógrafo dos Territórios Simbólicos; cooperou no livro: Os Italianos na Paraíba- da Capital 

ao Interior; o livro Barroco na Paraíba e do livro Sítios Arqueológicos de Santa Luzia (Figura 

18). Esclarece que alguns desses livros estão no prelo por falta de patrocinador para publicar, 
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[...] Alguns estão no prelo. Está lá num preguinho pendurado esperando uma 

oportunidade. O livro de Santa Rita foi o resultado da minha monografia em 

História, Meio-Ambiente e Turismo. É uma monografia de um livro que só 

se enquadraria se houvesse um apoio do governo de Santa Rita. Porque ele é 

Santa Rita, no qual consta as Capelas do Várzea da Paraíba, é um livro 

belíssimo, devido haver lindas imagens iconográficas daquele local. Apesar 

de ser realçada a arquitetura das capelas, a importância do rio, as histórias 

que cada capela tem que cada espaço tem, mas eu ainda não tive esse apoio 

de publicar esse livro. Mas um dia vai chegar. O livro sobre a Paraíba, como 

eu falei foi o HBE, na época era Hipócrates, que precisava de uma publicação  

o livro foi montando numa gráfica em Natal. Para você ter ideia, eu não tive 

oportunidade nenhuma. O livro foi editado em Natal, numa gráfica de Natal, 

pago pelo Hipócrates. E aí saiu dois mil livros e esses livros estão por aí. 

Precisava de uma revisão maior que não aconteceu. O problema é que eu 

vivo com um salário de professora. Eu nunca enriqueci dando aula. Eu 

continuo sendo Ana Leal professora, com meu limitado salário. E aí, eu não 

tive oportunidade, nunca tive a oportunidade de melhorar esse material e 

colocá-lo em público. Agora ele é muito conhecido. Porque pelas escolas que 

eu andei, pela universidade que ensinei levei esse material dizendo aos 

meninos das melhoras que ele precisava acontecer. E depois os artigos, existe 

uma relação muito forte entre mim e Gonzaga Rodrigues. Então, nessa época 

fiz as orelhas do livro de Félix Araújo e a coleta dos Sítios Arqueológicos da 

cidade de Santa Luzia resultando num livro, naquela época estava muito 

próxima a José Octávio no IPHAEP e ele me deu a oportunidade, pois eu já 

gostava de escrever. (ANA LEAL, 16/03/20120).  

 

Ana Leal no momento do diálogo esclarece veementemente que o livro “vermelhinho”, 

chamado carinhosamente pela educadora, sobre a História da Paraíba foi executado pelo 

antigo Colégio Hipócrates. Consistia num apostilão que Ana Leal produziu sobre História da 

Paraíba:  

 

Era um apostilão que era usado para o aluno vestibulando. [...] Aí eles 

fizeram uma lapidação, eu fiz umas fotos e ele é usado. Principalmente para 

questão de vestibular, de concurso. A Polícia usa integralmente aquilo ali. E 

tem hora que parece que eu estou me vendo nas questões que eu vejo nas 

provas. E eu trabalhei com muitas turmas de concurso para Polícia, é, era 

muito prazeroso você ver seu livro ser vendido a dez reais e depois dar o 

resultado de um salário de mais de mil reais. A gente sabe que uma boa parte 

dessas questões foi tirada dali. E a gente sabe quem não cria copia. E eu 

muitas coisas graças a Deus, sempre criei. (ANA LEAL, 16/03/2012) 

 

Esclarece ainda que o IPHAEP, naquela época, tinha como diretor José Octávio de 

Arruda Mello, pela amizade construída entre aluno e professor, ele sabia que a educadora Ana 

Leal sentiria prestigiada em fazer a orelha do livro do político Félix Araújo. Assim, 
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parafraseando Le Goff (1996), afirmo que o indivíduo e o espaço social bem como sua 

trajetória são uma possibilidade resultado dos percursos, escolhas, de relações estabelecidas, 

enfim das experiências vivenciadas. Ana Leal com estreito compromisso profissional 

participou fazendo a orelha do livro Os italianos na Paraíba: da Capital ao interior de autoria 

também do autor mencionado. “E assim, José Octávio Arruda Mello solicitava a minha 

opinião, eles me davam o material para ler e pediam o meu olhar. Foi assim que eu fiz esse 

material”. (ANA LEAL 16/03/2012): 

 
[...] É, José Octávio além de ser um grande amigo ele foi um grande 

estimulador para que eu escrevesse. Ele achava que se a pessoa trabalhasse 

em jornal teria consequentemente uma boa redação. Então, dizia meta a cara, 

dizia me estimulando. Aí os projetos dele, os textos eu era quem 

datilografava. E me apaixonava também pela escrita. Isso me ajudou muito a 

gostar da Paraíba. E eu dizia que o  tema era bom, e pedia para dar uma 

pesquisada.. E ele me dava à oportunidade e muitos desses livros eu apareço, 

como coautora, como ajudante. Como colaboradora, porque realmente ele 

tinha uma relação muito grande professor e aluno, porque ele foi meu 

professor na especialização. E a amizade cresceu aí. (ANA LEAL, 

16/03/2012) 

 

   

Figura 17.  Livro de Ana Leal: Capelas no Município de Santa Rita, um Enfoque Histórico 

Arquitetônico.  

Fonte: Acervo Pessoal de Haquel Myriam 2011. 
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Figura 18.  Livro de Ana Leal: Sítios Arqueológicos de Santa Luzia. 

Fonte: Acervo Pessoal de Haquel Myriam 2011. 
 

 

Figura 19.  Livro de Ana Leal: História da Paraíba. 
Fonte: Acervo Pessoal de Haquel Myriam 2011. 

 

Referente ao livro Barroco na Paraíba, a educadora revela as igrejas de todo estado. 

Este livro encontra-se no acervo do UNIPÊ e nunca foi devolvido a educadora Ana Leal.  A 
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mesma relata que o acervo da referida instituição está passando por uma reforma de 

digitalização. Este livro foi resultado de uma matéria denominada História Barroca na Paraíba 

que estudou na especialização em História, Meio-Ambiente e Turismo com a professora 

Madalena Zácara, entretanto o livro ficou retido na Universidade UNIPÊ, como requisito de 

nota para disciplina que cursava na instituição. 

Referente ao livro em Braille sobre história da PB, Ana Leal rememora que no HBE 

antigo colégio Hipócrates, a educadora tinha muitos alunos do Instituto Adalgisa Cunha, e os 

(as) discentes pediam os textos da educadora para serem feitos em Braille, sobre isso 

rememora, 

 

 O livro de braile eu no HBE, antigo Hipócrates, eu tinha muito alunos do 

Adalgisa Cunha, que é o Instituto dos cegos. E os alunos gostavam muito das 

minhas aulas e pedia que eu emprestasse meu material. Eu escrevia os textos 

e a professora traduzia pra eles. Traduzia não, fazia em braile. Então, meu 

aluno Marcos, hoje ele já é casado e está fazendo se eu não me engano 

História na Federal. Professora a senhora empresta esse livro por seis meses, 

eu disse assim, mas Marcos por tanto tempo. E ele levou o meu livro e um 

ano depois, você não tem ideia, no Natal, chega aquele volume enorme aqui 

em casa, com um bilhete dele em braile, que eu tive que ler. E ele me 

surpreendeu e me presenteou com os meus livros traduzidos em braile. (ANA 

LEAL, 16/03/2012) 

 

A educadora afirma que são livros enormes, que o livro traduzido ficou em dois 

volumes, pois são livros todos artesanais e que atualmente se fosse refeito ficaria em menos 

páginas, em face das tecnologias modernas para transcrição em Braille. 

 O desfortúnio que Ana Leal sente referente o livro História da Paraíba, é que esse 

poderia ter sido melhorado em sua produção impressa, porém, não foi possível devido à falta 

de apoio, 

 

[...] Eu me incomodo muito com o vermelhinho, porque ele podia ser 

melhorado. Eu precisava de muito dinheiro para aperfeiçoá-lo. Esse 

vermelhinho podia ter sido um grande livro, isso foi no ano de 2000, não 

tinha livro nenhum em história da PB para sala de aula. O livro de professora 

Carmem ainda não tinha passado pela reforma, pela melhora que eles 

fizeram.  A reforma foi feito somente na capa. E o meu era um livrinho de 

cinquenta páginas. É o tipo de livro que o aluno queria e gostava, 

pequenininho e com boa didática. [...] E eu acho assim, se eu tivesse tido 

oportunidade, aquele mesmo material que eu ainda fiz, passei dois anos 

tentando com a editora Atual, publicar um livro, História da Paraíba. Mil 

promessas, eu mandei material, mas você sabe quem não tem ninguém por 
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você, nem tem cacife, nem tem grana, morre na chuva. Eu acho que, o livro 

vermelho podia ter tido um bom resultado. (ANA LEAL, 16/03/2012) 

 

 

 Segundo Ana Leal, havia a professora Carmem Coelho que tinha um livro sobre a 

história da Paraíba que há aproximadamente uns quatro anos foi feito uma releitura nesse 

livro, tendo sido lançado uma nova edição. Então, esses livros da professora Carmem Coelho e 

o de Ana Leal era o que tinha de escritos sobre história da Paraíba, para ser utilizado em sala 

de aula com os (as) alunos (as). 

 Ana Leal relembra que antigamente não havia variedades de recursos para ministrar as 

aulas como ocorre na atualidade, embora acrescente que isso não constitui um empecilho para 

ela e nem para os professores fornecerem uma boa aula, que prendesse a atenção do (a) aluno 

(a). A educadora relata que utilizava fotografia para lecionar a aula sobre o município de Pilar, 

sobre São João do Cariri, e que devido às boas relações tecidas quando trabalhava no jornal O 

Norte, e os seus amigos fotógrafos sempre compartilhavam as fotos para que ela pudesse 

utilizar em sala de aula, 

 

[...] Naquela época a gente não tinha data-show, não tinha slide, não tinha 

nada disso. E eu me lembro que eu fotografava e muitas vezes, fotografava 

em preto e branco. E trazia duas, três fotozinhas deste tamanhinho e botava 

numa folha de caderno e passava fila por fila. Mostrava a Igreja de São João 

do Cariri, mostrava a importância que ela a Paróquia de todas as igrejas da 

redondeza através das fotos. Mas era uma coisa incipiente. Hoje, a gente tem 

mais recursos. [...] Eu tive bons amigos fotógrafos. Trabalhei no Jornal O 

Norte muito tempo, sempre fiz um elo de amizade muito bom. E Arión Farias 

era muitas vezes ele tirava as fotos. Por exemplo, saiu um acidente na Serra 

da Teixeira. Aí ele tirava foto da cidade. Então, eu dizia Arión, me dá uma 

foto dessas para eu dar aula e muitas vezes ele me dava e eu devolvia. E até 

hoje eu ainda tenho foto que Arión me empresta. E tive Cabeção, que era 

também era um fotógrafo do Jornal O Norte, que também me fornecia. 

Aquelas fotos de jornal, elas vão para um arquivo as que não são publicadas. 

Eu tenho foto aí, eu tenho mais de quatro mil fotos da Paraíba antiga, não é. 

Por exemplo, o livro de Walfredo Rodrigues
14

 que é o mais antigo que nós 

temos, um aluno do CEFET me deu de presente. (ANA LEAL, 16/03/2012) 

 

 Por fim, a educadora relata que redigiu um capítulo intitulado Façanhas 

Desconhecidas, do livro O Topógrafo dos Territórios Simbólicos, autoria do seu irmão Wills 

                                                 
14

 Walfredo Rodrigues foi um grande historiador do século XX, e seu livro: 2 séculos na cidade é um primoroso 

livro que contém cento e seis fotografias de João Pessoa antiga, por vários anos estas ficaram expostas na Casa da 

Pólvora.. Posteriormente, essas fotografias foram transformadas em livro. 
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Leal. Este capítulo do livro foi elaborado durante a homenagem aos setenta anos de seu irmão, 

cuja solenidade foi realizada na Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba – 

UFPB. 

Nesse capítulo, Ana Leal tece considerações a respeito da “personalidade" do irmão 

Wills Leal, no qual se evidencia a admiração e o fascínio que a educadora tem por ele. A 

educadora desvela também que muitos aspectos de sua formação cultural foram alicerçados, 

depois de seu tio José Leal, por Wills Leal. Então, ela se auto-intitula guardiã das obras 

produzidas pelo irmão Wills Leal e se mostra consternada com o pouco reconhecimento pelos 

trabalhos no âmbito do Turismo desenvolvidos na Paraíba pelo seu irmão.  

A educadora ainda relata que muito do seu conhecimento referente a João Pessoa e a 

Paraíba em si foi graças a Wills Leal que sempre forneceu condições para que ela aumentasse 

seus horizontes de conhecimento. Ana Leal acrescenta que Wills Leal sempre viaja (va), fato 

que contribui para ser “antenado” com os acontecimentos do mundo, e que ele nunca esquece 

(eu) de trazer as novidades literárias e/ou turísticas para ela, algo que de fato contribuiu  com a 

sua trajetória educativa. Enfim, nesse capítulo de livro, a educadora demonstra agradecimento 

ao irmão e finaliza o capítulo do livro com uma frase em sua homenagem: “agradeço muito ao 

Meu Mestre Irmão”. 

Ana Leal contribui para a história da Paraíba, a partir do momento, em que não apenas 

leciona de forma dinâmica essa disciplina, mas também quando publica, escreve, tece artigos 

sobre a história de nosso estado.  

 

3.2 Atividades extraclasses de estímulo aos discentes 

 

As atividades in loco é o verdadeiro estímulo usado na prática da educadora Ana Leal, 

e recorda que se apropria (va) das aulas passeio, de modo que o (a) aluno (a) que não se 

identificasse com a matéria vislumbrasse uma oportunidade em estudar aliando os 

conhecimentos à prática (Figura 20). 

 A educadora revela que avalia (va) os (as) discentes oralmente, nas aulas faziam um 

diário de bordo, permitindo este (a) aluno (a) sair da escola com o olhar direcionado, de 

acordo com as perguntas tecidas por Ana Leal, de modo que as mesmas eram entregues antes 

de iniciar o passeio, e rememora que 70% da sua aula constituíam em aulas passeio. Assim: 
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[...] 70% aqui em João Pessoa, eu ia para rua com os alunos Eu costumava 

dizer. Tirava a ‘poupança’ da cadeira e andava com eles. E os pontos chave 

que era a Praça João Pessoa, o Ponto de Cem Réis, a Catedral, que ainda não 

era Basílica. Eu descia até o colégio das Neves, para mostrar a Casa da 

Pólvora. Que a Casa da Pólvora rolavam as coisas indesejáveis, muita droga 

Descia para o Varadouro, antes de ser restaurado e depois de ser restaurado.O 

antigo lixão do Roger e por aí as aulas aconteciam”. (ANA LEAL, 

16/03/2012) 

 

 
Figura 20.  Alunos do Colégio Visão fazendo o Diário de Bordo visitando a Praça Antenor Navarro. 

Fonte: Arquivo Pessoal de Ana Maria Meira Leal. 

 

A educadora Ana Leal costumava explorar com os seus discentes a cidade baixa e alta 

da grande João Pessoa e relata que começava pelo Porto do Capim (Varadouro), Ilha do Bispo, 

Bayeux. Segundo ela, a ponte de Bayeux é um importante ponto de ligação para a capital; ia 

ao Distrito Industrial, Rede Ferroviária e a cidade de Alhandra: 

 [...] Eu fazia primeiro Varadouro e descia para Ilha do Bispo. Aí começava 

pela questão da colonização. Eu descia para Ilha do Bispo, voltava, quando 

chegava ali na altura da ponte de Bayeux eu ainda usei a ponte de Bayeux, 

como incentivo, ou seja, para atravessar, para fazer conexão e de lá eu falava 

um pouco da importância da ponte. Porque antes nós não saíamos por ali, 

saíamos por Alhandra. A cidade de Bayeux ficou como continuação de João 

Pessoa, até que fecharam aquele corredor da morte. Que é aquela principal de 

Bayeux. Apesar de ser acidentada, mas ela era importante como ponto de 

ligação, aí mostrava o Distrito Industrial, que é do outro lado. Chegava à rede 

ferroviária. Na rede rodoviária, falava do nome, quem era Severino Camelo. 
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Que é lá da minha terra de Alagoa Nova. Contava dos primeiros ônibus que 

eles trouxeram. Contava um pouco da vida de Severino Camelo dono da 

primeira empresa de ônibus intermunicipal. [...] Do outro lado já estava à 

linha do trem. Quando chegava à altura da rede ferroviária, aí eu parava o 

ônibus. Descia os meninos na praça 5 de Agosto, aquele espaço bem largo lá. 

E lá eu falava do Conde D´ Eu que era marido da Princesa Isabel. Da 

importância que ele teve, (ANA LEAL, 16/03/2012) 

 

 

Neste relato a educadora Ana Leal elucida para a pesquisadora como conduzia as aulas 

e oportunizava os momentos históricos para contar a história da Paraíba aos seus discentes. 

Por exemplo, quando chegava à rede ferroviária, cujo nome é Conde D´Eu explicava que o 

conde foi o marido da Princesa Isabel, aproveitava o momento e falava daquela praça. 

Articulava ao crescimento da cidade. Posteriormente, a educadora e os (as) alunos (as) subiam 

pela Rua Maciel Pinheiro, atravessavam-na e exploravam a arquitetura do lugar. Uma vez que 

entendia de barroco, e durante a sua especialização escreveu o Livro Barroco na Paraíba. 

“Pedia para os meninos olhar para cima e eles esticavam o pescoço para ver os prédios que 

tinha em cima do comércio. Que a arquitetura era do século XIX. Então, eu falava um 

pouquinho do estilo arquitetônico”. (ANA LEAL 16/03/2012) 

A educadora desvela que explicava para os (as) estudantes um pouco sobre a arte e 

estilo dos prédios do centro da cidade de João Pessoa. Falava sobre o sobrado de casario, de 

obelisco, e que ‘enfeitava’ a história e falava no geral mesmo para despertar e prender a 

atenção do (a) aluno (a). Acrescenta: “[...] Isso dentro do ônibus. Mas quando chegava à Praça 

Antenor Navarro, quando ainda não tinha sido reformada. Estava naquela fase de restauração. 

Aí nós descíamos para o Hotel Globo, após a visita do hotel descíamos paro Varadouro”. 

(ANA LEAL, 16/03/2012) 

Ana Leal, nas suas rememorações pedagógicas, demonstra que tinha a preocupação de 

contar a história para os discentes com riqueza de detalhes. Como exemplo relata que ao 

chegar ao Varadouro falava sobre o trapiche, do ancoradouro, e elucidava porque o nome 

Varadouro, 

Aí fazia o Varadouro, lá no trapiche, falava sobre o trapiche eu falava da 

importância do Rio Paraíba, falava do monte, do ponto de amarração que tem 

para justificar porque Porto do Capim. Mostrava uma foto do fotógrafo 

Walfredo Rodrigues, no qual tenho um livro sobre ele que tem uma foto 

mostrando um navio ancorado. E ai eu mostrava aonde é que era o 

ancoradouro. Que está todo invadido por casas. Então, eu mostrava para eles, 
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porque o nome Varadouro que significa vale de ouro, vale de riqueza. 

Varadouro de Portugal, quer dizer vale de ouro, era onde circulava toda a 

economia Paraibana. Fazia um passeio no largo todinho até o curtume. Lá no 

curtume eu dizia que era um local onde se processa o couro cru, e dizia a sua 

importância. Como era curtido o couro da PB. E ia contando uma história, 

sempre história da Paraíba. Lá no trapiche eu falava da importância do Rio 

Paraíba das ilhas que tem no Rio Paraíba. Onde ele nasce. E aproveitava dizia 

assim nasce lá em Monteiro, chega aqui, e deságua em Intermares. Quer 

dizer, eu tinha oportunidade e não tinha hora para parar a aula podia 

prosseguir com o meu pensamento. (ANA LEAL 16/03/2012) 

 

A educadora Ana Leal revela o prazer em realizar os passeios pedagógicos, sem aquele 

barulho da sirene para interromper a aula ou o recreio, apesar de saber que no final do turno 

tinha que regressar com os (as) alunos (as) para escola. A educadora detalha com precisão os 

locais históricos porque sabia que aquele momento, certamente, é o mais proveitoso de sua 

atividade educacional: 

           

                          Eu saia com um ônibus da escola às sete horas. Se meio dia eu voltasse 

estava ótimo. Era uma manhã ou uma tarde. Então, aí depois eu ainda ia para 

o lixão. Mostrava a degradação do lixão, o comando da polícia, o antigo 

correio, o largo da Praça Pedro Américo. Sempre foi um trabalho que 

despertasse no aluno o amor pela cidade. E aqueles prédios que lá tinha, mas 

que não fosse somente uma aula de história, fosse uma aula de 

conscientização da cidade. Da importância de cada passo que fizer. Nesses 

passos, a gente oportunizava para fazer as críticas também. [...] Porque 

aquele banco está desmanchado faz dois anos e ninguém conserta? Porque 

que é que aqui em baixo, nessa praça, que é a Praça do Hotel Globo, ninguém 

da comissão do Centro Histórico e do teatro vem aqui em baixo? Mas só que 

iam eram as mariposas. Aí eu contava a história do porque das mariposas, e 

que era prostíbulo. Às seis horas da noite, ali era em casa de encontro de 

rapariga com os velhos frequentadores da luz vermelho daquela parte de 

baixo. E dizia para eles que lá em baixo, aquela rua que a gente passou, 

ficavam os prostíbulos na Maciel Pinheiro. Que nessa época, ainda tinha 

prostíbulo. Então assim, era uma aula sem medo de ser feliz. (ANA LEAL, 

16/03/2012) 

 

   A educadora esclarece que 80% de suas aulas in loco eram feitas fora da cidade de João 

Pessoa, a exemplo do turismo histórico em Cabaceiras, interior da Paraíba: 

 

[...] Ariano Suassuna, não tinha explorado ainda Cabaceiras para o seu filme. 

Era somente um caminho para relembrar a sua infância.  Porque todo mundo 

ia para Ingá. Ingá era muito fácil. Ingá você chega às onze e meia e com mais 

duas horas e meia você está em Lajedo de Pai Mateus- Cabaceiras. Primeiro 
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nós fazíamos Boqueirão. Eu abandono tudo que é conhecimento daqui até lá. 

Campina Grande, Ingá. Vou direto para Boqueirão. Ai lá em Boqueirão a 

gente pára, mostra todos os teares manuais que existe. Como fazer rede ainda 

na forma primária da coisa. Para que eles possam dar valor a uma rede. Lá 

ainda existem hoje esses teares, ainda existem teares de pedais. Quem tem 

alergia não pode entrar, porque tem muito pêlo no ambiente.  Então aí, a 

gente fornece toda uma aula como a rede era tingida. Como era, levar eles 

para uma sessão de tingimento. Não existia pressa. Porque eu ia com os 

alunos com compromisso de passar o dia inteiro com eles.  (ANA LEAL, 

16/03/2012) 

 

 

 A educadora relembra que quando chegava à outra cidade, Boqueirão, região do 

Agreste, aproveitava para desmistificar a ideia da região nordeste sem água, posto que, apesar 

das intempéries da seca, a comunidade era provedora do abastecimento regional, 

 

Boqueirão tem o maior açude que é o Epitácio Pessoa. Mostrava que dentro 

desse açude tem ilhas. Então, eu mostrava para os alunos a imagem do açude, 

e eles só conheciam riachinho. Então, eles foram vendo isso e acabar com 

essa história de que a Paraíba tinha seca. Evidenciava que as águas da PB 

eram mal administradas. Essa conscientização se fazia. Eu dava realmente 

aula de Ecologia, de Geografia de História. Porque eu estudava antes. Por 

exemplo, eu me posicionava geograficamente para poder está num lugar 

desses. Aí eu tinha esse cuidado. Quando eu saia daqui, a minha preocupação 

era ter o roteiro, ter o mapeamento. (ANA LEAL, 16/03/2012) 

 

Em suas inúmeras viagens, Ana Leal procurava contemplar os aspectos históricos 

geográficos da região. Para tanto, na maioria das vezes, contava com apoio institucional das 

prefeituras, no sentido de acomodar alunos e professores. 

Nas andanças educacionais, visitou o Lajedo de Pai Mateus (Cabaceiras) e o Pico do 

Jabre em Maturéia, paisagens, segundo Ana Leal, ricas de beleza geográfica: “Eu acho que 

depois do Pico do Jabre é o mais bonito passeio, porque o Lajedo de Pai Mateus é uma coisa 

inigualável de ver. O por do sol lá, é uma coisa. Sabe aqueles granizos enormes de forma 

geométrica”. (ANA LEAL, 16/03/2012) 

Foram alvo de suas atividades pedagógicas as cidades de Alagoa Nova, Alagoa 

Grande, Areia, Bananeiras, Borborema, Cariri, Matinhas, Pilões, Serraria. No sertão realizou 

passeios por Cajazeiras, Catolé do Rocha, Itaporanga, Patos, Piancó, Pombal, Serra do 

Teixeira, Sousa, Coxixola, São Bento, Coremas, Cabaceiras, São João do Cariri e Cariri. 
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No Sertão destaca o contato com os Termais no Brejo das Freiras, segundo ela, um 

oásis paraibano. Visitou outras cidades como Campina Grande, Ingá, Guarabira, Duas 

Estradas, Esperança, Itabaiana, Solânea, Queimadas, Araruna. Foi também aos municípios de 

Remígio, na grande João Pessoa visitou Conde, Lucena, Santa Rita, Bayeux, Cabedelo, Cruz 

do Espírito Santo, Mamanguape. Lista presença, também, nos municípios de Mari, 

Livramento, Taperoá, Rio Tinto, Sapé, Alhandra, Pitimbu e Caaporã. (Figura 20) 

 

 

Figura 21.  Visita à Rede Ferroviária na cidade de Bananeiras com os alunos de Turismo do CEFET. 

Fonte: Arquivo Pessoal de Ana Maria Meira Leal 

 

Acrescenta que grande parte destes passeios foi realizada sob a motivação e apoio dos 

alunos e da instituição Colégio Visão, 

 

 

 [...] Uma turma muito motivada do colégio Visão. Essa turma tinha 

tendência a fazer viagens. Então, acho que foi a turma que oportunizou eram  

meninos abastados. A grande dificuldade é a grana mesmo. Uma viagem 

vamos dizer que corresponderia a quinhentos reais hoje. Naquela época, 

esses alunos não tinham problema eles juntavam, a mesada e se preciso 

deixavam de lanchar na escola para economizar. Faziam, comprava grandes 

cestas de chocolates, rifavam, quer dizer eles levantavam o dinheiro do 

ônibus, o resto eu arrumava com os prefeitos. [...] Eu cheguei a Teixeira uma 

vez não tínhamos nenhum hotel pra dormir, eram 45 alunos. Aí eu liguei para 

o prefeito, e ele disse: quando a senhora chegar aqui me procure. Ele botou 

colchonete nas salas do colégio municipal, e nesta época a cidade estava em 
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torno de 20 graus. Os meninos dormiram lá e ninguém reclamou do frio. 

Havia todo um trabalho de motivação antes de viajarmos, e o colégio Visão 

permitia que eu conversasse na sala de aula sobre a viagem. A coordenação 

só dizia o seguinte, a responsabilidade é da senhora. Aí nessa época 

acompanhava o meu marido, as filhas, todo mundo ia porque era novo. 

Depois na segunda vez, ninguém queria ir. Eu ia sozinha. Mas sempre levei 

professores comigo para me ajudar. (ANA LEAL, 16/03/2012). 

 

 

 

Era comum, segundo ela, acompanhar-se de no máximo seis professores e, quando 

possível, duas pessoas da sua família,  

 

 

[...] E levava mais uns dois de casa, que eu levava de quebra, às vezes 

sentavam no mesmo lugar. Eles dividiam um banco. Então, depois da 

especialização as viagens se tornaram menos artesanais. Foi se tornando um 

trabalho mais qualificado, porque eu praticando com as turmas de guia de 

Turismo. (ANA LEAL, 16/03/2012) 

 

 A educadora Ana Leal rememora que no curso para guia de turismo trinta por cento 

das aulas era in loco e justifica tal prática, 

 

O conhecimento in loco é o conhecimento da história mesmo. Por exemplo, 

você conhece Areia, mas quando você chega a Areia você vê aqueles casarios 

todos iguais, parece até um “bolo confeitado”. Você vê um Fórum que tem 

até uma senzala. Quer dizer, lá a história que eu contei e que lá eles vão ver 

tem um conceito maior. [...] O Europeu quando chega aqui em JP ele sabe 

mais coisa que a gente. Porque ele vasculhou tudo que tinha para aprender, 

para questionar a você. Se você não tiver cuidado em aprender fica sabendo 

menos da nossa história do que eles. Certa vez, eu cheguei a Praça João 

Pessoa
15

, quando um guia falava sobre a morte do Presidente João Pessoa, e 

eu também estava lá na Praça explicando para outro grupo como foi a morte 

de João Pessoa. E contava que ele foi assassinado no Recife numa 

confeitaria. Aí um senhor como um sotaque estrangeiro disse: eu terminei de 

fazer um city tour em 3 dias e quando a senhora ia chegando aí eu parei. O 

guia falou para o nosso grupo de turistas, que João Pessoa morreu 

                                                 
15

 João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque era sobrinho do ex-presidente da República Epitácio Pessoa e 

sobrinho-neto do Barão de Lucena, presidente da província de Pernambuco durante o Império e ministro da 

Fazenda do governo de Deodoro da Fonseca. Quando ainda ministro do estado da Paraíba e já candidato a vice-

presidente da República, foi assassinado, por João Duarte Dantas, seu adversário político e aliado dos 

fazendeiros, e sua morte foi o estopim para a Revolução de 1930 que levou Getúlio Vargas à presidência da 

República. Negou o seu apoio ao candidato oficial à presidência da República Júlio Prestes, em 29 de julho de 

1929. Mais tarde compôs com Getúlio Vargas a chapa de oposição à presidência da República para as eleições de 

1 de março de 1930. (JORNAL A UNIÃO, 2007)  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Prestes
http://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1929
http://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1930
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engasgado com um bombom, e a senhora disse diferente. [...] Este guia foi o 

meu aluno no SENAC e eu fiquei consternada. (ANA LEAL, 16/03/2012) 

 

   Sobre esse episódio, ainda relata: 

 

Aí eu chamei meu ex-aluno outro dia aqui em casa e falei, não porque o 

turista era estrangeiro, esse turista era sabido ficou esperando o grupo chegar 

para esclarecer sua dúvida. [...] Aí você chega com dois ônibus de turismo, 

chega chamando atenção. Eu dizia, e ainda digo muito para os meus guias, se 

não sabe, se omita, peça o e-mail, mande depois a resposta. Isso eu fiz muito. 

[...] E a mesma coisa eu faço, tenho essa preocupação se os alunos me fazem 

uma pergunta e eu não sei, eu tenho um compromisso com aquele aluno de 

fornecer em algum momento a resposta. Eu tenho que ler, pesquisar, isso eu 

te digo. E aceitar isso não é feio, porque não sabemos de tudo. Na realidade, 

todo dia, eu escuto para aprender mais. E besta é aquele que acha que sabe. O 

bom é aquele que acha que sabe que quando faz isso ele quer morrer porque 

até morrermos nunca sabemos tudo. (ANA LEAL, 16/03/2012) 

 

 

 Assim, evidencio a preocupação da educadora Ana Leal em fornecer uma resposta para 

o aluno (a) ao perguntar sobre algo que não respondeu quando indagada, porque não tinha a 

resposta, entretanto tinha o compromisso de posteriormente fornecê-la.  

            As viagens ou passeios históricos foram aos poucos alcançando outras cidades do 

Nordeste: Natal e Fortaleza. Um momento comemorativo (Figura 22), 

 
[...] Aí eu tinha que estudar a História de Natal que é muito parecida com a 

Paraíba [...] Fortaleza eu fui com a turma do IPEP era aquela festa de final de 

ano que antigamente era viagem. Eu me lembro de que fiz 14 viagens pelo 

IPEP, para o terceiro ano. Fui bastante pelo IPEP para Fortaleza. E eles 

sempre queriam ir para um Hotel que ficasse perto daquele Beach Park. 

(ANA LEAL, 16/03/2012) 
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Figura 22.  Viagem a Fortaleza com Ana Leal (quinta pessoa da esquerda para direita em pé) e os 

alunos do IPEP no ano de 1995. 

Fonte: Arquivo Pessoal de Ana Maria Meira Leal. 

  

 A educadora Ana Leal desvela que o comportamento dos alunos da atualidade difere 

muito de antigamente, isto é, da época do antigo IPEP. E acrescenta que se fosse fazer uma 

viagem dessas hoje, teria que ser acompanhada por profissionais com capacidade de 

fiscalização escolar, pois, a questão relacionada à liberdade sexual torna-se de difícil controle: 

  

[...] Mas porque que eu estou sempre com Deus, eu rezo quando entro no 

ônibus e quando volto. E tem uma coisa, se os alunos não rezarem eu 

colocava de castigo, na parte da frente do ônibus para iniciarem a reza. E 

assim, todos rezavam, pedia a Deus proteção. Sempre agradeci muito ao 

motorista que é a pessoa mais importante de tudo isso. E aí deu sempre certo 

as viagens. (ANA LEAL, 16/03/2012) 

 

 Por fim, esses percursos do turismo pedagógico tecidos pela educadora Ana Leal são, 

certamente, uma marca da sua inovação e trato pedagógico com o ensino de história, trazendo 

o aluno para o ambiente “real”, seja geográfico ou histórico de um dado momento histórico 

investigado em sala de aula, na aula do mundo. 
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3.3 A relação com os alunos e a disciplina História da Paraíba 

 

Antes de iniciar como se dava a relação da educadora Ana Leal para com os seus (suas) 

alunos (as), faz se necessário não esquecer o perfil da educadora, ou seja, a imagem cultivada 

da austeridade comedida ou da rigidez. Por isso, neste momento da dissertação, é 

consubstancial elencar os professores que a inspiraram na sua atuação educativa. 

A educadora Ana Leal relata que seus conhecimentos teóricos foram alicerçados nos 

livros de Marximiano Machado, Irineu Joffily, José Octávio de Arruda Mello e José Leal 

Ramos. E rememora a educadora que a inspirou na elaboração dos passeios pedagógicos, 

 

 

[...] Eu lia Marximiano Machado, Irineu Joffily, José Leal. Eu lia e dali eu 

fazia meu texto. José Octávio de Arruda Mello, foi meu grande guru. E assim 

eu tive oportunidade. [...] Eu dizia muito para mim copie, mas dê o seu toque. 

Copiar não é não é plagiar não. Copiar é você tirar o que é bom dali e dá o 

seu toque. Fiz muito isso. [...] Eu conheço uma grande mulher chamada 

Áurea Brilhante. A minha maior educadora de História da Paraíba. É uma 

mulher que tem uma propriedade, devo muito o desenrolar das minhas aulas, 

da qualidade em ter preocupação em ir aos lugares. Eu não acredito que você 

tem um ‘berço’ tão grande para um cenário imenso e não ir ao local estudar é 

inadmissível. Ela que dizia para mim: mulher eu não vou porque eu tenho 

calo nos pés (joanete). Eu tenho um tendão de Aquiles rompido que me 

incomoda. E dizia isso com muita graça, ela é bem brincalhona e dizia mais: 

você ainda é jovem, vá atrás conhecer o lugar.  Vá conversar com o homem 

natural daquele lugar, o nativo. (ANA LEAL, 16/03/2012). 

 

 

 Recorda que a primeira vez que viajou foi ao Pico de Jabre, momento singular de 

contemplação aos 1.197 metros de altitude, além do árduo caminho íngreme. Apesar da idade 

avançada da professora Áurea Brilhante, a presença dela foi fundamental na elaboração e 

condução desta atividade pedagógica. 

As aulas foram ao longo do tempo alicerçadas pelos conhecimentos históricos já 

formulados, a exemplo do livro de História da Paraíba, outrora presenteado pelo tio José Leal, 

autoria da professora Carmem Coelho, obra decisiva nas suas reavaliações: 

   

[...] Eu me lembro de um livro que eu recebi de José Leal de Carmem 

Coelho. Um trabalho bom que depois foi revisto. É um livro bem didático. 

Era História da Paraíba para sala de aula, só depois foi renovado. O livro foi 

renovado assim esteticamente. As professoras Carmem Coelho e Áurea 
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Brilhante são pessoas muito respeitadas. São as duas mulheres que eu 

respeito e um grande homem que foi José Octávio de Arruda Mello. (ANA 

LEAL, 16/03/2012) 

 

 A educadora Ana Leal desconhece registros oficiais que indiquem a presença de 

Carmem Coelho em sala de aula ou nas atividades de ensino fora do espaço escolar, a exemplo 

do que realiza atualmente, 

 

[...] Carmem Coelho eu conheci pouco até porque não foi da minha época. Eu 

acho que ela já não estava mais em sala de aula, na época que eu a conheci e 

também não existia essa metodologia de você dar aula em ‘campo’. [...] Eu 

me lembro de ter sido muito criticada pelo uso do megafone. Porque eu 

andava nas ruas com os alunos e o barulho dos carros atrapalhava e eu tinha 

que abafar e usava o megafone. E eu não me lembro de ver a própria Áurea 

fazer isso, por conta do joanete ela não andava muito. É tanto que eu dividia 

a sala de aula com ela lá no PIO XII,quando se precisava fazer uma aula de 

campo, quem aparecia era eu, mas dividindo com ela. Os méritos dela são 

para ela. Porque eu acho que você quando está acometido por alguma 

incapacidade orgânica, aí vem o amigo e ajuda. Você dá em troca o que você 

recebeu nos ensinamentos, isso é que consiste uma relação de amizade. 

(ANA LEAL, 16/03/2012) 

 

 Atualmente há docentes que utilizam aula-passeio, mas Ana Leal foi uma das 

primeiras mulheres, na década de 70/80 do século XX, a utilizar aulas in loco na capital 

paraibana e/ou nos municípios da PB, esta, certamente, é uma marca singular de sua trajetória 

educacional. (Figura 23) 
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Figura 23.  Ana Leal com os alunos do Colégio Cetra explicando sobre o índio Piragibe. 

Fonte: Arquivo Pessoal de Ana Maria Meira Leal. 

 

 

A educadora reconhece que foi do tio José Leal que aprendeu a lição de pesquisar antes 

de ministrar as aulas, pois, o mesmo cedia-lhe livros para que pudesse escrever em sua coluna 

diária no jornal O Norte. Por outro lado, coube a professora Áurea Brilhante o estímulo e o 

ensinamento das atividades pedagógicas in loco. 

O balanço desse contributo, ou seja, o compromisso com a história da Paraíba, 

oportunizará a educadora alagoa-novense Ana Leal uma ocasião de homenagem recebendo o 

título de cidadã da capital da Paraíba. 

Conforme já aludido anteriormente, a professora Ana Leal afirma ter introduzido no 

currículo do colégio IPEP e em nível lato sensu na UVA a disciplina história da Paraíba e que, 

portanto, lecionar proporcionou além de uma profissão, a satisfação pessoal: 
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[...] É ao mesmo tempo em que a gente implantou no IPEP, logo em seguida 

a gente fez no colégio Visão também. E nós ficamos muito felizes porque 

muito das pessoas que se tornaram meus alunos de guia de turismo no Visão, 

diziam: professora eu fui seu aluno lá no fundamental. Professora, fui seu 

aluno lá no pré-vestibular, no cursinho lá do Visão.Terceiro ano do IPEP. E 

a gente fica feliz com esses comentários. Porque se a gente consegue de mil, 

semear dez, a gente está tendo lucro como professora. [...] Uma vez alguém 

me perguntou: professora em quantos escolas a senhora trabalha, já 

enriqueceu? E eu disse não tenho nada, mas eu tenho uma grande coisa, eu 

tenho grandes amigos. E foi História da Paraíba que me oportunizou chegar 

mais perto dos alunos. Porque é uma matéria que se identifica comigo. 

Quando abordamos essa história o aluno falar da avó, do bisavô, deles que 

tinha uma propriedade, um engenho. (ANA LEAL, 16/03/2012) 
 

 

De uma maneira geral, a História da Paraíba possibilitou Ana Leal ‘viajar’ com os 

discentes nos diversos lugares, identificando momentos e temporalidades: 

  

[...] Eu falava com eles sobre as entradas das bandeiras e comecei a falar da 

vila de Pilar. Vila, professora, e Pilar foi uma vila? Professora que coisa 

linda. Eu não sabia que lá tinha sido vila. Para mim, Pilar só tinha sido a 

cidade de José Lins doRego. E após a aula, de repente tinha dois alunos que 

me abraçaram. Quer dizer, você fica feliz porque você dá oportunidade de 

uma cidade da PB levar um discurso novo, da cidade que o aluno nasceu, 

mora, morou ou visitou. Isso é muito bom. Acredite é o grande prazer ensinar 

a disciplina Paraíba. (ANA LEAL, 16/03/2012). 

 

 

Segundo a educadora, apesar do estilo exigente, a forma de lecionar e aproximar-se dos 

alunos constituiu-se numa marca de sua trajetória docente: 

 

[...] Eu sou chamada de Ana legal que é um nome quase receitual. Eu acho 

que nessa vida de trinta e tantos anos, eu tive muitos poucos contratempos, 

no dia a dia da minha vida. Eu tive muitos amigos. Porque quando hoje você 

encontra os alunos na universidade chegando aos seus cinquenta anos e 

voltando a ser seu aluno é aí o grande lance de ser professor, não é? E assim, 

não me lembro de ter um aluno que me provocou ou que me deu insatisfação, 

pelo contrário. (ANA LEAL, 16/03/2012)  
 



118 

 

  Relata ainda que alguns diretores chamavam sua atenção, devido ao fato de ser 

considerada ‘mãezona’, posto que o apoio pedagógico propiciava e ainda propicia exercitar o 

lado afetuoso com o (a) aluno (a) (Figura 24): 

Alguns diretores às vezes me chamavam à atenção, porque sou mãezona. E 

eu acho que a minha realização hoje é ter esse apoio pedagógico podendo ser 

como quero sem prestar contas a ninguém. Porque eu ainda sou muito do 

afetivo, quando eu entro em Filosofia eu me transporto para um plano 

superior, porque eu posso ser afetiva naquela hora, no momento que eu faço 

Filosofia. Porque a História da Paraíba me oportuniza isso. Por exemplo, às 

vezes eu abordo a cidade de Teixeira, aí um aluno diz: minha avó nasceu lá, 

então eu dava uma ‘viajada’ na aula com eles. E aonde é que sua avó 

morava? No sítio. Assim, os prendia um pouco. E também essa troca é 

fundamental quando você é educador. Não só professor. Talvez o professor 

se limite “vomitar” os conhecimentos e não saborear os sentimentos. Eu acho 

que eu saboreio junto com aluno. E isso eu acho que faz com que a gente se 

relacione bem. E eu não tenho nenhuma história diferente para contar. (ANA 

LEAL, 16/03/2012) 

 

 

 
 

Figura 24.  Alunos do Colégio CETRA comemorando o aniversário de Ana Leal. 

Fonte: Arquivo Pessoal de Ana Maria Meira Leal 

 

 

 Assim, Ana Leal neste momento se refere como educadora e não como professora. 

Sobre este fato rememora que nunca se arrependeu em ter feito essa escolha, 
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[...] Você depois de dez anos tendo chegando a uma gerência do maior jornal 

de circulação do Estado da Paraíba, dá uma guinada de 90 graus na sua vida, 

abandonar de certa forma tudo: marido, casa, filho, etc. e tal e entrar para o 

magistério, é por que você fez uma opção de vida. E você tem que arcar com 

as consequências. Eu nunca reclamei da minha mudança, nunca. E depois eu 

me sinto muito, muito viva, aos sessenta e três e poder ensinar educando. 

Então, eu não tenho motivo nenhum para pensar diferente. (ANA LEAL, 

16/03/2012). 

 

 

Ana Leal em sua narrativa afirma que se não fosse professora de história, teria, 

certamente, interesse pela docência voltada à alfabetização infantil: “Alfabetizar foi uma coisa 

que eu nunca fiz, eu tenho maior tristeza, porque aqui agora no apoio pedagógico eu faço até 

algo parecido. Mas, eu acredito que alfabetizar é o momento maior do educador”. (ANA 

LEAL, 16/03/2012) 

 Em sua disciplina de História da Paraíba, sempre buscou consolidar a 

interdisciplinaridade: artes, música, literatura etc.: 

[...] É essa coisa quando você se envolve muito com história, como é o meu 

caso com história paraibana, você termina fazendo esse gancho. Termina se 

especializando mesmo. Você termina indo frequentar um pouco de roda, o 

forte Velho, visitando uma ciranda em Santa Rita, você prestigia o bumba 

meu boi. Você termina até indo em resultados finais de carnaval de sua 

cidade. A direção das escolas, elas normalmente tem esse olhar, em haver a 

dedicação dos professores. Eu tive boas escolas como o Visão, como o IPEP, 

que eles aproveitavam esse meu olhar e  me oportunizaram em fazer estes 

passeios com os alunos. (ANA LEAL, 16/03/2012) 

 

 

      A questão do folclore nas feiras da escola, por exemplo, sempre foi uma temática em 

circulação e diálogo com os alunos, nos sentido de se debater a realidade local. A educadora é 

solicitada nas feiras dos colégios para contribuir com os outros (as) educadores (figura25): 

Quando chegam no dia do folclore os professores me procuram, e 

questionam tal cidade se faz o quê professora Ana? Qual é comida típica 

dessa cidade? E aí eu dou os ganchos, apoio aos professores de artes. E nas 

grandes feiras da escola eles costumam me procurar também. (ANA LEAL, 

16/03/2012) 
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Figura 25.  Feira do Colégio Visão com o tema: Arquitetura na cidade de João Pessoa. 

Fonte: Arquivo Pessoal de Ana Maria Meira Leal. 
 

  

 Já as datas comemorativas, por exemplo, o dia internacional da mulher, sempre ocupou 

um momento de reflexão sobre o pioneirismo feminino na Paraíba, trazendo à baila 

personagens como Margarida Alves
16

 e Anayde Beiriz
17

. Percebemos na narração a seguir que 

embora educadora Ana Leal preconize uma história “diferente” em suas aulas, o seu discurso 

foi narrado de forma tradicional ao referir-se aos personagens excluídos da história, a exemplo 

de Anayde Beiriz. 

                                                 
16

 Margarida Maria Alves
16

 era filha mais nova de uma família de nove irmãos. Esteve à frente, enquanto 

sindicalista rural eleita para a presidência do sindicato em 1973, da luta pelos direitos básicos dos trabalhadores 

rurais em Alagoa Grande, como carteira de trabalho assinada e 13º salário, jornada de trabalho de oito horas e 

férias. Durante o período em que esteve à frente do sindicato – sendo a primeira mulher a lutar pelos direitos 

trabalhistas no estado da Paraíba durante a ditadura militar –, a militante foi responsável por mais de cem ações 

trabalhistas na justiça do trabalho local. Contudo, sua atuação no sindicato entrou em choque com os interesses 

do proprietário da maior usina de açúcar local (a Usina Tanques), de alguns senhores de engenho, remanescentes 

do período em que os engenhos dominavam a economia açucareira local e estadual, e de fazendeiros não ligados 

à lavoura da cana. O proprietário da Usina Tanques era o líder do chamado "Grupo da Várzea", e o seu genro, 

então gerente da usina, foi acusado de ser o mandante do assassinato de Margarida Maria Alves no dia 12 de 

agosto de 1983. (WOORTMANN et al., 2006) 

 
17

 Anayde Beiriz tem o seu nome ligado à História da Paraíba, devido à tragédia em que foi envolvida, 

juntamente com o advogado e jornalista João Duarte Dantas, com quem mantinha um relacionamento amoroso. 

Para a mentalidade conservadora da sociedade brasileira à época, particularmente na Paraíba, ela não era uma 

mulher bem vista por causa das ideias progressistas que alimentava: como poetisa, participava ativamente do 

movimento intelectual, envolvida em acontecimentos artísticos e frequentando saraus literários; como cidadã, 

defendia a participação das mulheres na política, em uma época em que sequer podiam votar; ousava em sua 

aparência, vestindo roupas decotadas. Além disso, não se prendia a convenções no que dizia respeito a 

relacionamentos amorosos. (ABRANTES, 2010)  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1973
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carteira_de_trabalho
http://pt.wikipedia.org/wiki/13%C2%BA_sal%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornada_de_trabalho
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9rias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_militar_de_1964
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%BAcar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Duarte_Dantas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sarau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
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[...] Eu festejava muito Anayde Beiriz, a amante de João Dantas. Uma das 

maiores educadoras paraibanas que nós tivemos. Por exemplo, agora no dia 

05 de Março eu fazia festa. Fazia o dia internacional da mulher. Só que eu 

nunca fiz nada internacional, só aqui dentro da Paraíba. Aí quando Margarida 

Alves morreu, eu fiz uma homenagem em todas as sete escolas que eu 

trabalhava na época e eu me lembro de que fiz uma homenagem para 

Margarida. Todas as mulheres que contribuíram para a história da PB (ANA 

LEAL, 16/03/2012) 

  

Nos trabalhos referentes aos dias festivos, Ana Leal direcionava os alunos (as) à 

biblioteca, para pesquisar em livros. Atualmente, reconhece as mudanças promovidas com o 

acesso às novas tecnologias da informação e comunicação: 

Na época não tinha internet, os alunos tinham quer ir a uma biblioteca. É que 

esses colégios tinham alguns livros. O IPEP tinha uma boa biblioteca, o João 

XXIII ,  o PIO XII  também tinha, e o colégio 2001 nem tanto. O Visão tinha 

uma excelente biblioteca. [...] Então, por exemplo, se eu fosse para um 

evento, Margarida Maria Alves, eu trazia um material para mim e outro para 

o colégio. Sempre fiz isso, ainda hoje ainda faço. Até porque para eu cobrar 

eu tenho que oferecer também. (ANA LEAL, 16/03/2012) 

 

A educadora acrescenta que o que está relacionado à educação lhe preenche. Neste 

sentido, afirma que ministra também aula de filosofia e que isso a deixa feliz, devido ser um 

momento em que tem o espaço para conduzir os (as) alunos (as) a refletirem sobre a 

importância da educação sobre outra perspectiva de pensamento: 

[...] Porque no HBE eu trabalho com mais liberdade a Filosofia, mas é uma 

filosofia aristotélica mesmo, aquela filosofia bem acadêmica e ficamos muito 

felizes porque temos a oportunidade de fazer esses meninos pensarem o 

quanto é importante reflexão, análise, pensar e estudar. Filosofia hoje é um 

grande incentivo pra refletir mais o que se estuda. (ANA LEAL, 16/03/2012) 

   

Portanto, ao concluir este capítulo, refletimos sobre a personagem Ana Leal e sua 

trajetória educacional, tecidas nesta pesquisa como exercício da rememoração sobre um 

passado impactante nas atividades docentes de um tempo presente. Afinal, não podemos 

abandonar a tarefa de lembrar, jogando ou descartando ‘vestígios’ de nossa história de vida, do 

nosso processo de (auto) formação em sociedade.  
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PERCURSOS FINAIS 

 

Ao “finalizar” a escrita desta dissertação encerro apenas um ciclo acadêmico, com a 

certeza que não é possível colocar um “ponto final” nesta etapa da formação, uma vez que o 

legado da educadora Ana Maria Meira Leal não se findará, nem quando chegar o seu descanso 

eterno. Ressalvo que as histórias e as memórias de um indivíduo só deixam de existir, quando 

a última pessoa que o (a) conheceu não habita mais neste plano terrestre. 

As reminiscências da referida educadora possibilitaram vislumbrar a sua trajetória de 

vida e, particularmente, sua atuação como professora, escritora e historiadora. Descrever, 

relatar e analisar certos acontecimentos sobre o tema, a saber: Prática Docente em João 

Pessoa: histórias e memórias da educadora Ana Maria Meira Leal, não foi uma tarefa 

simplória, requereu reflexão e análise sobre o mesmo, o qual não devo me re vestir do discurso 

proferido pela educadora em questão, para não assumir a fonte oral como a única verdade, e 

assim tecer uma interpretação analítica dos fatos. 

 É importante, salientar a ambivalência sobre os aspectos da memória. A memória é o 

pilar para a história oral e não é possível desvincular a memória do esquecimento. Dito de 

outra forma, não há memória sem esquecimento. Assim, o relato de Ana Leal é seletivo e 

favorece o que considera pertinente na sua prática educativa. De modo que, destaco neste 

estudo a importância sobre o significado do silêncio, muitas vezes este tem uma razão, um 

propósito, de tal forma que é possível afirmar que o silêncio tem razões complexas! Todavia, 

devemos estar atentos (as) que nem sempre esse silêncio é sinônimo de esquecimento. Afinal, 

silenciar difere de esquecer. 

Nesta dissertação, por meio das narrativas da educadora, tive o propósito de envolver o 

leitor, tecendo à biografia da educadora Ana Leal, considerando sua história de vida, porém, 

sem me limitar apenas a sua prática educacional, considerando, também, os aspectos 

subjetivos, algo relevante no movimento biográfico. A demonstração da suas ideias, de sua 

prática como professora me leva a indagar se tais comportamentos da referida educadora são 

reflexos de outrora, ou seja, será que há reflexo da “verdadeira educadora” Dona Niná, 

influenciando em Ana Leal quando o assunto é castigo?  

Dona Niná aplicava castigos apenas a Ana Leal, uma vez que sua irmã, Albanira Leal, 

atendia aos seus pré-requisitos pedagógicos e não impunha questionamentos. Ana Leal narra, 
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também, ter recebido uma única punição no Grupo Escolar Epitácio Pessoa, na cidade de João 

Pessoa-PB, o qual a educadora o considerou severo, porém, necessário, devido ao fato de ter 

desrespeitado uma servente da citada instituição escolar. A punição, segundo ela, foi escrever 

cem vezes diversas palavras e, posteriormente, ler cada uma de forma exaustiva. A educadora 

relata que os castigos “moldaram” o seu comportamento, assim, considera este, ainda hoje, 

“um mal necessário”. Os pais dos (as) alunos (as) do apoio pedagógico de Ana Leal estão 

cientes deste mecanismo educativo. Dessa forma, se os discentes não atenderem em 

determinados aspectos o objetivo do estudo, o castigo será aplicado, e o responsável buscará o 

seu filho (a) duas e/ou três horas após o horário normal da saída dos outros discentes, pois, 

Ana Leal fica com estes (as) em prolongados momento de estudo. 

A trajetória de vida de Ana Leal não é unívoca, foi permeada por vários trabalhos 

profissionais que contribuíram no alicerce de suas ideias, corroborando, também, à 

constituição de sua identidade profissional. Portanto, narrar as práticas educativas de Ana Leal 

utilizando o recurso da sua memória, evoca a possibilidade trazer à baila história educativa da 

docente. Os fios da sua memória desvelam o modo como foi introduzida à disciplina História 

da Paraíba, no extinto Instituto Presidente Epitácio Pessoa (IPEP), no colégio HBE e em nível 

lato sensu na Universidade Vale do Acaraú (UVA). Os seus relatos evidenciaram a 

importância das redes sociais para a construção da sua metodologia educativa, o qual aplica 

(va) as aulas in loco com os seus discentes. As aulas passeio utilizada pela educadora, 

historiadora Ana Leal, funcionava como um mecanismo de estratégia para otimizar a 

aprendizagem dos mesmos.  

A educadora se reinventa, com sua prática educativa inspirada pelo intelectual José 

Leal (seu tio), pelo escritor Wills Leal (seu irmão), pelo José Octávio (historiador, jornalista e 

escritor)  e pela professora Áurea Brilhante, nos quais são referências valorosas para ela.  

Antes das escolas oferecerem o ensino da história local, cuja orientação se encontra 

atualmente nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN´s, a educadora em questão 

preocupava-se com a circulação do conteúdo da história da Paraíba a partir de inovações 

pedagógicas. Ressalte-se que à época não havia as facilidades digitais e midiáticas (slides, 

computador, internet), por isso, se valia de outros recursos, como: fotografias de colegas, a 

exemplo do fotógrafo Àrión Farias; de novidades turísticas e/ou literárias cedidas por Wills 

Leal (que trazia essas matérias das viagens que fazia); das aulas in loco, e como 
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estratégia/tática para obter a atenção dos (as) alunos (as), empregava o uso do megafone, como 

instrumento facilitador para que os discentes não se dispersassem da temática abordada. 

Atualmente há docentes que utilizam aula-passeio, mas segundo Ana Leal, ela foi 

precursora dessa atividade, ainda na década de 1970/80, a utilizar-se destas aulas in loco na 

capital paraibana e/ou diversos municípios do estado.  

Ana Leal possui uma personalidade considerada forte. É exigente ao requerer dos (as) 

alunos (as) compromisso com os estudos, entretanto, essa característica que lhe é peculiar, não 

interfere na relação amigável e afetuosa estabelecida com os discentes. Os relatos proferidos 

pela educadora evidenciam que a modéstia é algo que inexiste na sua atuação profissional, e 

considerando as suas narrativas, a educadora faz questão de evidenciar em vários momentos 

desta dissertação o quão é querida pelo seu envolvimento profissional (com a educação). 

No tocante à relação política e social da educadora Ana Leal, implícita nesta 

dissertação, afirmo ser polêmica, entretanto, acredito que não há problema em o indivíduo ser 

nomeado e/ou delegado para assumir determinado cargo e/ou função pública, logicamente, se 

atender a premissa sine qua non: vontade e compromisso para executar bem o trabalho e não 

ferir valores morais. Parto do pressuposto que a obstinação por algo leva o indivíduo a se 

capacitar para exercer determinado ofício. E indago se ocorreu ou não favor político, perante a 

educadora Ana Leal, afirmo que não se pode negar a sua fidelidade com as funções laborais. 

Sabe-se que a educadora transitou por muitos e diferentes lugares relacionados direta ou 

indiretamente com a educação. 

A competência em exercer qualquer função promove o estabelecimento na profissão, e 

Ana Leal se estabeleceu como professora de história da Paraíba. Neste sentido, para alcançar 

este patamar devo considerar sua história de vida. Como qualquer individuo, seguiu a vida: 

trabalhou, estudou, casou, teve filhos (as), graduou-se, especializou-se aos cinquenta e um 

anos (tardiamente, se for seguir a lógica cronológica), entretanto, não desistiu de seu objetivo: 

ser professora e historiadora. O fato é que a educadora “aproveitou” as oportunidades tecidas 

das relações sociais, de modo que venceu tanto as adversidades financeiras quanto as 

sentimentais, revelando através das suas narrativas, parte de sua história e memória.  

Aliado ao seu empenho profissional, de fato, as tramas sociais na trajetória da 

educadora possibilitaram oportunidades ímpares na sua vida, trazendo à tona que as redes 

sociais por vezes são determinantes na vida do indivíduo. As histórias e memórias de Ana Leal 
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abarcam o tempo presente e desvelam que a educadora contribui (i) para a história da Paraíba 

e quiçá do Brasil, na medida em que se engajou na publicação de livros, apostilas e artigos, 

que versam (vam) sobre a Paraíba. Considere-se que ainda não havia uma preocupação dos 

pesquisadores na organização da sua memória, do seu legado às gerações futuras. Com suas 

publicações referendou a história da Paraíba, inclusive antes da orientação de Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação, de 1996 e da orientação dos PCN`s em 2001. 

 Evidencio nesta dissertação aspectos da educadora, da mulher ambivalente, 

contraditória, da educadora: forte, sensível, reta, austera, exagerada, temperamental (dentre 

outras características), e que não se esquiva em opinar, embora possa desagradar algo e/ou 

alguém. As questões abordadas nesta pesquisa possibilitam também outras discussões, 

ressignificações, reinterpretações que o (a) pesquisador (a) considerar pertinente analisar.  

             Uma vez que a biografia é uma metodologia com potencialidades de diálogo entre o 

individual e o sociocultural, evidenciando o modo como cada pessoa mobiliza seus 

conhecimentos, os seus valores, para ir construindo à sua identidade num diálogo com seus 

contextos. 

Portanto, a perspectiva de trabalhar com Biografias e/ou Histórias de Vida fornece 

subsídios para se entender o indivíduo em várias dimensões, bem como, vislumbrarmos 

também os aspectos constituintes da sociedade de outrora, além de proporcionar ao biografado 

(indivíduo) se tornar mais visível inclusive para si próprio, pois, é nessa relação dialógica, que 

o indivíduo se revela para si e para o outro. Finalizo indagando a seguinte questão: Ana Leal 

como qualquer educadora que contribui para a história da educação tem ou não contributo 

necessários para serem desvelados? 
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APÊNDICE A: ROTEIRO DE ENTREVISTA  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARÁIBA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

PARTE I: IDENTIFICAÇÃO DO (A) ENTREVISTADO (A) 

PARTE II: PERGUNTAS NORTEADORAS 

 

Título do Projeto de Pesquisa: 

Nome do (a) entrevistado (a): 

Pequeno currículo do (a) entrevistado (a): 

Relação do entrevistado (a) com a professora Ana Leal: 

Local e data de entrevista: 

Duração da entrevista: 

De onde conhece (eu) Ana Leal? 

Descreva a impressão que tem e/ou tinha de Ana Leal como educadora, escritora, 

historiadora e/ou coordenadora? 

Em sua opinião como é a personalidade de Ana Leal? 

Em sua opinião como foi a participação de Ana Leal no pioneirismo na inserção da 

disciplina História da Paraíba nas instituições IPEP, na UVA? 

Qual atividade que Ana Leal faz e/ou fazia que estimula (va) o conhecimento dos 

alunos? 

Descreva Ana Leal como mãe: 

Descreva Ana Leal como educadora? 

Descreva Ana Leal como historiadora? 

Descreva Ana Leal como coordenadora? 

Descreva Ana Leal como mulher? 
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA 

PESQUISA. 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARÁIBA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

TÍTULO (PROVISÓRIO): Prática Docente em João Pessoa: Histórias e Memórias da 

educadora Ana Maria Meira Leal (1988-2011). 

 

 

INVESTIGADORES ENVOLVIDOS: 

Haquel Myriam de Lima Costa Palhari (pesquisadora) 

Charliton José dos Santos Machado (orientador) 

 
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) 

Cidade Universitária, Bloco III, Campus I, João Pessoa – Paraíba – Brasil 

CEP: 58059-900. Fones: (83) 3216-7702/3216-7140. Fax: (83) 3216-7448 

Horário de funcionamento: 08:00 às 12:00 h; e 14:00 às 17:00 h (de segunda à sexta-feira, exceto 

feriados) 

 

Nome do entrevistado:_______________________________________________________________ 

 

Data:___________________________________________Número de Participante:___________ 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

             Prezado (a) Senhor (a), 

 

 

Esta pesquisa é sobre a Prática Docente em João Pessoa utilizando a memória da 

educadora Ana Maria Meira Leal e está sendo desenvolvida por Haquel Myriam de Lima 

Costa Palhari, aluna do Curso de Mestrado da Universidade da Paraíba do Programa de Pós 

Graduação em Educação (PPGE), sob a orientação do Prof. Drº Charliton José dos Santos 

Machado. 
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Os objetivos do estudo será revelar as práticas educativas e a trajetória de vida de Ana 

Maria Meira Leal, e a sua contribuição para o ensino da História da Paraíba na cidade de João 

Pessoa. 

A finalidade deste trabalho é contribuir para descrever sobre as práticas educativas 

desenvolvida pela educadora que também é historiadora utilizando como metodologia a 

História Oral. Sendo assim, será possível também desvelar como a disciplina História da 

Paraíba foi incluída nos colégios de João Pessoa, de forma a trazer à baila a sua importância 

nos currículos de algumas escolas. 

Solicitamos a sua colaboração para entrevistar a educadora Ana Maria Meira Leal, 

como também alguns alunos e/ou outros docentes envolvidos em sua prática educativa, como 

também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de 

educação e publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome 

será mantido em sigilo. Informamos que essa pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a 

sua saúde e nem para a saúde de outrem. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) 

não é obrigado (a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 

Pesquisador (a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 

desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 

receberei uma cópia desse documento. 

 

 

                             ______________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  

                                          ou Responsável Legal 

 

 

                         _________________________________________ 

                                   Assinatura da Testemunha 
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Contato com o Pesquisador (a) Responsável: 

   Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) pesquisador (a) 

ou através do Comitê de Ética   

 

Pesquisador (a) 

 

Telefone: ---------------------------------------------------------- 

OBS: COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA- CAMPUS I-CIDADE UNIVERSITÁRIA- 

BLOCO ARNALDO TAVARES- SALA 812- CEP 58051-900- JOÃO PESSOA- PARAÍBA- 

TELEFONE (83) 3216-7791- FAX (83) 3216-7791  
 

                                                          Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

OBS: Em virtude que este TCLE encontra-se em mais de uma página, as demais serão 

rubricada pelo pesquisador e sujeito da pesquisa. 
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ANEXOS 
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Anexo A: Certidão de Aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do CCS/UFPB. 
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Anexo B: Folha de Rosto para Pesquisa envolvendo Seres Humanos.  
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Anexo C: Apostila de Guia de Turismo Regional realizado no Colégio Visão (s/ data). 
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Anexo D: Apostila do Curso de Técnicas de Transação Imobiliária (T.T.I) do Sindicato de 

Corretores de Imóveis realizado no Colégio do Visão em 1998. 
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Anexo E: Apostila sobre a Disciplina História da Paraíba. 
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Anexo F: Folder do Apoio Pedagógico de Ana Maria Meira Leal. 
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Anexo G: Ficha do Apoio Pedagógico de Ana Maria Meira Leal. 
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Anexo H: Ementa da Disciplina Metodologia do Ensino de História e Geografia em nível 

Lato Sensu da Universidade Vale do Acaraú- UVA. 
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Anexo I: ‘Orelha’ do livro do político Félix Araújo foi escrito por Ana Maria Meira Leal. 
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Anexo J: Diário de bordo do Colégio HBE elaborado por Ana Maria Meira Leal no ano de 

2010. 
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Anexo K: Folder do Projeto “Conhecendo Jampa” intitulado e realizado por Ana Maria Meira 

Leal. 
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Anexo L: Convite a Ana Maria Meira Leal para a “Análise da Grade Curricular do Curso de 

Turismo” no ano de 2007. 
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Anexo M: Declaração da Portaria da Matrícula que disponibiliza Ana Maria Meira Leal ao cargo 

de Chefe de Cadastramento do Setor de Tombamento do Instituto do Patrimônio Histório e 

Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP). 
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Anexo N: Declaração do Colégio Hipócrates reconhecendo o valor da Professora Ana Maria Meira 

Leal como pessoa digna e íntegra de inteira confiança. 
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Anexo O: Certificado de Palestra proferida no seminário “70 anos de 30- A revolução que 

mudou a História do Brasil”, realizado na cidade de João Pessoa em 2001. 
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Anexo P: Certificado de Palestra proferida no Curso Técnico de Turismo realizado no Centro 

Federal de Educação Tecnológica da Paraíba- CEFET, realizado na cidade de João Pessoa no 

ano de 2000. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

Anexo Q: Certificado de Palestra proferida  no Seminário de Ecoturismo no Cariri Paraibano realizado 

na cidade de Cabaceiras no ano de 2000. 
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Anexo R: Certificado de Palestra proferida no XXVI Congresso Brasileiro de Guias de Turismo 

realizado na cidade de João Pessoa no ano de 2007. 
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Anexo S: Certificado de participação da Oficina de Treinamento Inventário Preliminar de 

Referências Culturais no estado da Paraíba (Areia, Cabaceiras, Cabedelo, Pombal, Santa Rita) 

realizado na cidade de João Pessoa no ano de 2006. 
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Anexo T: Certificado de participação no Curso de Qualidade Total do Colégio Instituto 

Presidente Epitácio Pessoa na cidade de João Pessoa no ano de 1997. 
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Anexo U: Certificado do Curso Ginasial no Colégio Lins de Vasconcelos na cidade de João 

Pessoa no ano de 1968. 
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Anexo V: Certificado de 2º Grau por ter sido aprovada em exames de Suplência de Educação 

Geral na cidade de João Pessoa no ano de 1984. 
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Anexo W: Certificado de  Graduação em Licenciatura Plena em História realizada na cidade 

de Goiana no ano de 1988. 
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Anexo X: Certificado de Especialização em História, Meio-Ambiente e Turismo pelo Centro 

Universitário de João Pessoa na cidade de João Pessoa no ano de 2001. 
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Anexo Y: Carteira de Trabalho assinada pelo colégio Instituto Presidente Epitácio Pessoa- 

IPEP na cidade de João Pessoa, nos anos de 1984 e 1995. 
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Anexo Z: Carteira de Trabalho assinada pelo Jornal o Norte e na Fundação Instituto de 

Planejamento do Estado da Paraíba-PB na cidade de João Pessoa, nos anos de 1980 e 1984. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


