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O presente memorial apresenta relatos sobre a história de vida de Cleide Vigeta 
Marçal, uma mulher a frente de seu tempo, um exemplo de coragem, de força, 
batalhadora como poucos, que com muita força de vontade transformou seu futuro, 
deixando de ser apenas uma jovem que havia abdicado dos estudos, para se 
transformar em uma mulher de visão, consciente da importância dos estudos em 
sua vida e na vida de qualquer ser humano. Assim, têm-se imagens de seu acervo 
pessoal, que mostram sua infância, adolescência, fotografias de pessoas que 
fizeram parte de sua história e ficarão para sempre marcadas em sua vida devido à 
grande importância que tiveram. Há também a existência de relatos que ajudam a 
contar essa importante história de vida. Do início, com a vida simples no campo, da 
pobreza que se instalava em muito no lar, as dificuldades em frequentar a escola, a 
distância, a rigidez do ensino da época, as superações, o amadurecimento, a 
construção familiar com o casamento e o nascimento dos filhos e netos, até a 
apresentação de relatos dos momentos inesquecíveis e importantes vivenciados na 
faculdade, em busca do conhecimento acadêmico, que a transformará em um ser 
humano diferente, transformado educacionalmente falando. Será uma mulher capaz 
de fazer mudanças na vida de muitos que, assim como ela, buscam melhorias de 
vida por meio dos estudos e da educação. Fazer com que o ensino não seja mais 
tão limitado enquanto no passado é uma das instâncias em que luta, hoje, essa 
pessoa, que acredita ser possível realizar e fazer parte das transformações. Cleide 
Vigeta Marçal não se esquece do passado, de suas abdicações, sofrimentos e 
tristezas, pois foram o que transformaram esse período em um próspero futuro que 
se aguarda. 
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