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MEMÓRIAS E REMINISCÊNCIAS
DO LEGADO EDUCACIONAL DE
MARIA ODETE MOURA
Robson Carlos da Silva
José Olímpio Ferreira Neto

Introdução
O artigo é uma produção vinculada ao Núcleo de Pesquisa em História
Cultural, Sociedade e História da Educação Brasileira/NUPHEB, no contexto do
Projeto de Pesquisa Educação, Instituições Escolares e Educadores Piauienses,
o qual tem o escopo de desvelar e analisar o legado educacional de educadores e
educadoras piauienses, a partir de uma pesquisa que contribuiu no desvelamento
do legado educacional e social da educadora Maria Odete Moura, na cidade de
Sigefrêdo Pacheco/PI, a partir de aspectos de sua trajetória de vida.
Nas idas e vindas frente a um vasto e complexo universo que se
descortinava, assentados nos estudos sobre história e memória da educação
educadora piauiense, destacando aspectos dessa trajetória, sua formação e
sociais e outros aspectos que pudessem contribuir para o desvelamento de
aspectos da história da educação piauiense.
Situamos nosso estudo na abordagem da Nova História Cultural, no
sentido de que se trata de uma corrente teórico-metodológica que se detém
sobre questões relacionadas a inquietações, objetos de estudo e métodos na

comumente aborda.
Assim sendo, nos aventuramos na abordagem da Nova História Cultural,
no método da História Oral, método sobre o qual já vínhamos desenvolvendo
outras pesquisas, principalmente ancorados nas ideias de Alberti (2008, p. 154),
ao tratar da História Oral enquanto abordagem que proporciona uma melhor
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aproximação do passado com o presente, visto que possibilita a emersão de
múltiplos olhares sobre um mesmo acontecimento, pelo “[...] acesso da história
dentro da história”, a partir do registro dos testemunhos dos próprios sujeitos
dessa história, o que, dessa forma, contribui sobremaneira para a ampliação de
interpretação do passado sobre o qual se detém.
O registro do testemunho dos próprios sujeitos, entendido como

Reconstruir os vínculos indiretos da história com a narrativa é, em última
instância, trazer à tona a intencionalidade do pensamento historiado,
mediante o qual a história continua a visar obliquamente o campo da
ação humana e sua temporalidade básica. (grifos do autor).

A pesquisa, neste sentido, versou sobre a história de vida da professora
piauiense Maria Odete Moura, que exerceu suas práticas pedagógicas como
professora e como gestora no ensino público de sua cidade, Sigefrêdo Pacheco,
no estado do Piauí, idealizando e executando vários projetos educacionais,
dentre os quais a fundação de uma biblioteca pública em sua cidade de origem.
que estes achados, as leituras feitas sobre as memórias e as reminiscências desta
educadora, pleiteiam, além da reconstrução dos sentidos de suas concepções
A Trajetória teórico-metodológica do estudo
Nossa investigação, se ancorou na abordagem qualitativa, por
entendermos ser a mais apropriada no suprimento dos interesses e na condução
dos processos de formulação de questionamentos, assim como, na escolha,
condução, produção e no tratamento dispensados aos dados da investigação,
visto que, a pesquisa qualitativa se desenha, conforme Chizzotti (2018), de modo
a possibilitar a relação dinâmica entre o real e o sujeito, pela interdependência
entre o objeto e o sujeito, entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito.
A pesquisa se sustentou na abordagem teórico-metodológica da
educacional da educadora piauiense Maria Odete Moura. A NHC faz emergir uma
multiplicidade de objetos, novos métodos e abordagens diversas, além de uma
variabilidade de fontes, em especial a partir da História oral (ALBERTI, 2008)
e da Micro-História, abordagens que permitem o estudo, a interpretação e a
incluídos sujeitos pertencentes as mais diversas classes sociais, descortinando
a possibilidade de pesquisas históricas centradas em temáticas dos mais
diversos matizes e focadas nas pessoas comuns, nos sujeitos protagonistas de
suas próprias histórias, contextualizando-as temporalmente, em especial, por
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insights, associações livres, oportunidades, sincronicidades, sutilezas. Nada
disso pode estar dissociado do self
ricas possibilidades analíticas e metodológicas, notadamente pela diversidade
de objetos que se descortinam enquanto passíveis de incursões e compreensões,
sendo que o produto dessas incursões agrupa elementos fundamentais na
ABRAHÃO, 2010).
A ação de rememorar, atrelada ao conhecimento adquirido pode levar à
transformação das próprias práticas, a partir da possibilidade de sensibilização
que vai ocorrendo à medida que a pessoa retoma e seleciona as práticas que
vivenciou e as reelabora, visto que, segundo Gagnebin (2009), a memória é uma
faculdade paradoxal, por ser ligada a uma atividade que se escolhe lembrar
e, ao mesmo tempo, a algo inativo, esquecido, mas que surgem, retornam em
imagens que nem mesmo gostaríamos de nos lembrar, pois memória, lembrança
e esquecimento fazem parte da mesma faculdade, são ligados entre si, existindo
coisas que são melhor lembradas do que outras, de um processo de escolha
consciente em que se quer lembrar de umas coisas e de outras não, das quais
chega-se mesmo a fugir.
Na lida com as narrativas, Gibbs (2009, p. 80), defende a “narração
de histórias”, explicando que se trata de uma das formas basilares por meio
das quais as pessoas organizam e dão sentido a sua compreensão de mundo,
conceder voz e reforçar a identidade da pessoa entrevistada/biografada, para
(MEYHY, 2007), tendo a narrativa oral como ponto nuclear.
A educadora piauiense Maria Odete Moura, é a personagem central da
pesquisa, tendo, por outro lado, como principal instrumento de produção dos
de questões abertas e concretizada por meio de diversos encontros com a
personagem.
A personagem da pesquisa foi procurada nos idos de 2017, por meio
de contatos diretos e via e-mail, sendo apresentada ao projeto e convidada
como protagonista, ao qual demonstrou interesse e disposição em colaborar
com o estudo, a partir dos depoimentos de aspectos de sua história de vida,
educacional, especialmente, suas atuações na cidade de Sigefrêdo Pacheco/PI.
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As entrevistas, nas idas e vindas de nossas andanças, compromissos
e envolvimentos, se estenderam por três anos e, se considerarmos os novos
somente em 2020 nos foram disponibilizados, ainda poderá se estender um
pouco mais, fruto do potencial que uma vida comprometida com a lida cotidiana
com a educação e a formação das pessoas pode constituir.
As entrevistas, seguindo o roteiro de perguntas abertas e os relatos

desenvolvimento social e educacional da cidade de Sigefredo Pacheco, situada
no estado do Piauí?
No uso das fontes orais, evitamos que estas fossem consideradas
tampouco que se privilegie o seu uso somente para cobrir os vazios deixados
pela falta de possibilidade do emprego de outras fontes, tendo consciência
de que este tipo de fonte fornece um produto fruto de narrativas cercadas de
e interpretações elaboradas pelas lembranças e que estas, por sua vez, são
carregadas de esquecimentos, de imaginações, ocultações, de silenciamentos
identidades, pertencimentos e tempos dinamicamente diversos, diferentes
e multidimensionais, expostos que estão às disputas pela construção das
memórias de determinado acontecimento. (GAGNEBIN, 2009).
Optamos, também, pelo uso e cruzamento de outras fontes pertinentes
para contar a história de vida de Maria Odete Moura, ressaltando suas
contribuições educacionais, sociais e políticas na cidade de Sigefredo
possibilitem e contribuam de forma relevante para o trabalho com memórias
e narrativas, desvelando acontecimentos importantes da história de vida de
nossa personagem, permitindo novos olhares sobre fatos narrados por meio da

estudo, o cuidado com a preservação e difusão cultural das heranças educacionais
por meio das lembranças de outras histórias de vidas, concebidas além do corpus
interpretações dos acontecimentos próximos dessa área do conhecimento.
O Legado educacional de Maria Odete Moura
Na perspectiva de contribuir para a construção do histórico educacional,
assim como o desvelamento das memórias da citada educadora, o estudo
apoiou-se na compreensão de Gonçalves (2006, p. 17) para quem “[...] explicar
as maneiras diferenciadas de produção da escola é [...] conhecer as práticas
Robson Carlos da Silva - José Olímpio Ferreira Neto
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dos atores que participaram dessa produção, o que não é, sem dúvida, uma
propôs, conforme ressaltado acima, a tornar visível a história de uma educadora
que tem seu nome atrelado ao cenário educacional piauiense, seja por sua
contribuição na formação de gerações de pessoas, seja por sua efetiva atuação
social, política e cultural, sua produção intelectual, assim como outros papéis
sociais e familiares assumidos e por ela desempenhados e que, assim como
muitas outras, tem essa trajetória de vida pouco difundida, esquecida ou mesmo

envolvimento com que implementava as suas práticas pedagógicas, seja pelo
histórico compromisso de formação escolar de diversas gerações, ou ainda, por
se tratar da primeira educadora com formação pedagógica da referida cidade,
abrindo caminhos e ampliando as possibilidades das futuras educadoras.
que são as lembranças de pequenos fatos que tecem a vida do indivíduo e do
grupo do qual ele faz parte, lembranças sobre pequenos pedaços do cotidiano,
de detalhes mínimos, sendo essas reminiscências as responsáveis por elucidar
nosso passado, cabendo às memórias prolongar esse passado relembrado, o
que exige àquele/a que lembra, ter vivenciado, ter tido a experiência rebuscada.
O teórico defende, ainda, que as memórias tem muito de suas manifestações
efetivadas pela oralidade, concluindo que a história é a escrita do historiador
sobre memórias, a memória é o passado de alguém e toda memória é intencional,
ou seja, só rememoramos aquilo que queremos.
Nesse movimento, protagonista de sua própria histórias, Maria Odete
inicia relembrando que na década 1960, se tornou a primeira professora da
cidade de Sigefredo Pacheco com o curso pedagógico, nível médio, obtido em
Teresina, capital do Piauí, no Colégio das Irmãs, uma das escolas mais tradicionais
do estado, o que lhe permitiu ministrar aulas, durante todo o ano de 1965, na
referida cidade. Logo depois, se casa e vai morar em Teresina, constituindo
família e conseguindo formação acadêmica no Curso de Licenciatura em Letras
Português na Universidade Federal do Piauí (UFPI).
Durante as décadas de 1970 e 1980, Maria Odete consolidou sua
formação acadêmica e intelectual, se envolvendo em grupos de estudos de
aperfeiçoamento fora do estado, ministrando aulas e, escolas públicas e
desenvolvendo projetos socioculturais, em Teresina, e que lhe serviria de base
fundamental para sua atuação em sua cidade natal.
Retornando a atuar em Sigefrêdo Pacheco, muito embora residindo em
Teresina, na década de 1990 forma uma primeira turma de preparatório para
o vestibular, composta por pessoas da cidade, ministrando aulas gratuitas
de Português, Literatura e Redação, com a parceria de um professor de
MEMÓRIAS E REMINISCÊNCIAS DO LEGADO EDUCACIONAL DE MARIA ODETE MOURA

186
Matemática que cedia uma sala de sua propriedade, em que ministrava aulas
parcela dos alunos foram aprovados no vestibular, sendo formados no campus
da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), na cidade de Campo Maior.
Neste período, Maria Odete, já professora da UESPI em Teresina, era
designada pela Secretaria de Educação para promover a capacitação dos
professores de Sigefrêdo Pacheco, além de, na função de Coordenadora
Generalista, coordenar e planejar com professores do estado lotados em escolas
da cidade.
No ano de 1995, idealizou e fundou a primeira Biblioteca Municipal de
Sigefredo Pacheco, sediada em sua própria casa, pois a gestão da Prefeitura
local, a considerava adversária política, não sendo capaz de vislumbrar os
ideais e os benefícios educacionais e sociais dessa empreitada. A Biblioteca
foi formada com acervo de doações de pessoas do Piauí e de outros estados
do Brasil, pela sensibilidade e cooperação de pessoas com as quais mantinha
contatos, inclusive muitas destas residindo ou realizando estudos em outros
países da Europa, tais como, Inglaterra e França, e dos Estados Unidos.
É importante ressaltar que, nessa década de 1990, inicia sua militância
política na cidade, se candidatando a vereadora, porém sem lograr êxito, mesmo
tendo assumido a função, na condição de suplente, por algumas oportunidades.
Nos anos de 2000, passa a ministrar aulas na primeira Faculdade privada
com um polo em Sigefrêdo Pacheco, que formou e ofertou turmas de cursos de
especialização, tendo a oportunidade de receber, agora com formação superior,
muito dos alunos que faziam parte da primeira turma de preparatório para o
vestibular, por ela conduzida na década de 1990.
Em 2008, é homenageada com o nome da primeira Biblioteca Pública
Municipal de Educação e Cultura de sua cidade natal, cargo que exerceu por sete
meses, se afastando novamente por diferenças político-ideológicas. Durante
sua contribuição enquanto secretária municipal, Maria Odete atuou de forma
efetiva nas escolas de Sigefrêdo Pacheco, especialmente, segundo suas falas,
na lida com o cuidado com as escolas e as pessoas, estudantes, professores e
Seus relatos, desvelam reminiscências prenhes de perplexidade,
espanto e indignação diante do descaso do poder governante municipal diante
da educação de seu povo, destacando a existência de escolas sem o mínimo de
condições materiais de atendimento aos alunos, faltando desde o transporte
seguro, visto que o transporte das crianças era feito por meio de mototaxistas
e não com os ônibus que, por direito, deveriam ser adquiridos para a escola,
inclusive com verbas federais transferidas para o programa escolar que
garante a aquisição desse tipo de veículo, até mesmo objetos adequados para o
funcionamento exitoso da cozinha escolar.
Robson Carlos da Silva - José Olímpio Ferreira Neto
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Dentre os problemas relatados pela professora, a ausência de
professores efetivos concursados para a escola, o que caracteriza abandono
de função pública, foi marcante, o que a levou a promover a convocação legal
administrativamente perderem seus cargos.
A construção e reparos de instalações adequadas nas escolas, a melhoria
das cozinhas para garantir a alimentação de qualidade aos alunos, a aquisição de
material escolar e a garantia da vinda de ônibus próprio para transporte escolar
e social de Maria Odete para a realidade educacional de Sigefrêdo Pacheco, no
período citado.
Conforme citado acima, ainda em 2013, Maria Odete entrega o cargo
de secretária municipal de educação, praticamente abandonando, o que em
seus depoimentos se trata apenas de afastamento temporário, suas atuações
na cidade, fora a parte seu envolvimento, mesmo que de maneira informal, na
assistência social, familiar e educacional que segue prestando a muitas pessoas
da cidade, em muitas frentes, sempre se colocando à disposição para, como ela
Considerações Finais
A pesquisa demonstrou, dado a ênfase com que destaca a vida e a atuação
educacional, que a trajetória de vida e o legado educacional da educadora Maria
da educação da cidade de Sigefredo Pacheco/PI.
Inicialmente, ao tornar-se a primeira professora da cidade de Sigefrêdo
Pacheco com o curso pedagógico nível médio, obtido em Teresina, o que lhe
garante a condição legal de professora, exercendo o magistério durante todo o
ano de 1965, na referida cidade.
Mais adiante em sua trajetória de vida planeja e consegue formar
a primeira turma de preparatório para o vestibular, composta por pessoas
da cidade, ministrando aulas gratuitas de Português, Literatura e Redação,
com vários alunos dessa turma sendo aprovados no vestibular, cursando e se
graduando pela UESPI.
Podemos destacar, ainda, como contribuições efetivas de sua trajetória
educacional, a designação pela Secretaria de Educação do Piauí para promover
a capacitação dos professores de Sigefrêdo Pacheco e o exercício de gestora
e fundação da primeira Biblioteca Municipal, a qual futuramente passa a ser
de Secretária Municipal de Educação e Cultura de sua cidade natal, do qual é
afastada por diferenças político-ideológicas.
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As lembranças da memória de Maria Odete desvelam aspectos
relevantes da escolarização e das práticas educativas piauiense, revivendo
as singularidades que marcam a condição do ser aluno e do ser professor, as
relações das famílias com as escolas, assim como as condições de trabalho e
uma leitura crítica dos aspectos sociais, culturais e políticos de nossa realidade
próxima, a partir de um movimento que entrelaça o singular e o coletivo.
Acreditamos que a pesquisa possibilitou, enquanto principal
impacto educacional do legado da professora personagem, o rompimento do
silenciamento que, insistentemente, se justapõe às memórias e às histórias de
pessoas que desenvolveram e seguem desenvolvendo projetos, ações e práticas
relevantes no cenário socioeducacional, preenchendo lacunas existentes na
memória da educação piauiense.
levantamento de novas fontes de pesquisa educacional, tais como, fontes
sobre legados de educadoras e educadores do Piauí.
Finalmente, podemos destacar os relevantes impactos da pesquisa
desenvolvidas no NUPHEB, ampliando as possibilidades de inserção de alunos
e professores na concretização de pesquisas no campo de conhecimento da
Educação e da História da Educação, contribuindo na ampliação do volume de
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