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HOMENAGEM à Professora Doutora  
MARIA ROSEMARY COIMBRA CAMPOS SHEEN 

 

 
 

Nesse número de revista busca-se deixar registrado uma homenagem à 
nossa amiga Maria Rosemary Coimbra Campos Sheen (30/10/1946 – 
18/12/2006). Para tanto, publica-se um artigo inédito - in memoriam - de sua 
autoria intitulado “A política educacional como momento de hegemonia: notas 
metodológicas a partir das contribuições de Antonio Gramsci”, como uma 
forma de partilhar dos estudos realizados ao longo de sua jornada. No dia do 
sepultamento da Rose, como era conhecida, foi lido pelo cerimonial do Centro 
Funerário Maringá as seguintes palavras: 

“Peço atenção de todos e me coloco em nome da família para falar um pouco sobre a 
vida e as lembranças deixadas por Maria Rosimary Coimbra Campos Sheen.  

Nascida em Juazeiro do Norte- CE no dia trinta de outubro de 1946, casou-se com 
Franklin Antonio Sheen Cubra. E dessa união de trinta e dois anos compartilharam de 
muitas alegrias, entre elas o nascimento de seu filho Antonio Eduardo Campos Sheen, 
e que por motivos divinos deixou seus entes queridos, seus irmãos, parentes e amigos 
a quem ela tanto amou. 

Dedicou sua vida com amor e zelo à educação, formada em sociologia pela USP, veio 
exercer sua profissão na Universidade Estadual de Maringá, mestre e doutora, doou-se 
inteiramente ao seu trabalho, não medindo esforços para aumentar ainda mais seus 
conhecimentos e transmiti-los a outros. 

Esposa companheira, mãe carinhosa, uma professora apaixonada pela educação e 
uma amiga fiel. Com seu jeito simples cativou a todos que a acompanharam em sua 
jornada. 

Se tivéssemos de descrevê-la com uma única palavra diríamos Guerreira, mesmo em 
meio às dificuldades que surgiam em sua caminhada, não se deixou abater, soube 
olhar o horizonte e lutar pelos seus objetivos. 

Como definir em poucas palavras sua essência? Poderíamos chamá-la força!. 

Uma força interminável de vida, sonhos e idéias... 

Poderíamos chamá-la coragem! 

Uma coragem segura, sincera, serena e protetora. 

Poderíamos chamá-la sabedoria! 

A sabedoria correta, fundamentada e inquietante. 

Poderíamos quem sabe chamá-la de dignidade. 

Dignidade de caráter, realizações e de uma interminável bondade e doação; 
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Ou quem sabe de fé! 

Fé profunda, admirável e verdadeira; 

Mas acreditamos que nenhuma palavra é tão completa como amor! 

Amor fraterno, amor amigo, amor eterno...Ou simplesmente amor! 

Te amaremos pra sempre. 

Muito querida, nos deixou ontem, dia dezoito de dezembro de 2006. Mas deixou a 
todos suas mais ternas lembranças. 

A família Sheen agradece a presença de todos e o carinho recebido nesse momento 
tão difícil! 

Muito Obrigado!” 

 

 Tais palavras traduziam o pesar manifestado pelos presentes, 
compartilhados por amigos distantes. Nesse dia, circularam pela lista do Grupo 
de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” diversas 
manifestações de pesar pelo falecimento de nossa amiga. Maria Rosemary 
Coimbra Campos Sheen participou do grupo inicial que fundou o HISTEDBR, 
nesse grupo trabalhou por 20 anos, desenvolvendo pesquisas, orientando 
dissertações de mestrado, monografias de curso de especialização e iniciação 
científica. Trabalhou na Universidade Estadual de Maringá, como servidora 
pública de 1976 a 2006, ministrando aulas na graduação e pós-graduação. 
Participou ainda de eventos da área da educação. 
 Das mensagens encaminhadas pela lista gostaria de divulgar duas 
mensagens que traduziram o sentimento de pesar de membros do grupo: 

“Colegas, recebi a notícia encaminhada pela professora Amélia Kimiko Noma. Lamento 
profundamente o falecimento da minha ex-orientanda e amiga Rose. Foi um exemplo 
de determinação para viver a vida, apesar do peso que isto lhe significou. Que a Rose 
descanse. Estará sempre em nossa memória. Solidarizo-me também com seus 
parentes e Amigos” 

José Luís Sanfelice (18 de dezembro de 2006) 
 
 
“Prezados (as) 
Com profundo pesar recebemos a notícia da morte de Maria Rosemary Coimbra 
Campos Sheen ocorrida hoje, dia 18 de dezembro de 2006, às 5:00 horas da manhã. 
Rose, como todos nós a conhecíamos, integrou o grupo fundador do HISTEDBR, do 
qual continuou participando no âmbito do GT da Universidade Estadual de Maringá, 
instituição à qual permaneceu vinculada até o momento de seu falecimento. Rose 
lutou durante muitos anos contra um câncer e agora descansa deixando-nos, porém, 
muita saudade e um exemplo de coragem, tenacidade e firmeza de convicções. 

Em nome de todo o Grupo Nacional de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e 
Educação no Brasil” transmitimos aos seus familiares nossos sentimentos, 
solidarizando-nos na dor dessa perda irreparável.” 

Dermeval Saviani e José Claudinei Lombardi (18 de dezembro de 2006) 
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Por essa homenagem espera-se registrar o sentimento de perda e divulgar um 
pouco do trabalho dessa professora pesquisadora. Por tudo que viveu, deixou 
muitas saudades. 

 
Profa Dra. Maria Cristina Gomes Machado 
Coordenadora do HISTEDBR Maringá 
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