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RESUMO

O artigo é fruto da dissertação de mestrado em andamento “Memória de Educadoras: práticas escolares e
cultura escolar em Umbaúba (1960 -1980)”, e toma por objeto de estudo as memórias da professora e
vereadora aposentada, Acinete Almeida Bispo, residente no município de Umbaúba-Sergipe. Desse modo,
traçamos o objetivo de compreender as experiências vividas nos lugares onde atuou. Ao nos apropriarmos
das memórias da nossa personagem buscamos em Edward P. Thompson (1981) o respaldo teórico para
operar historiograficamente pelas lentes da “experiência”. Para tal, fizemos uso da metodologia da história
oral, segundo as analises realizadas por Aberti (2005) e concluímos que as experiências vividas por
Acinete Almeida Bispo são também reveladoras de uma história da educação sergipana, dessa vez “vista
de baixo”.

RESUMO

El artículo es fruto de la dissertação de máster en marcha “Memoria de Educadoras: prácticas escolares y
cultura escolar en Umbaúba (1960 -1980)”, y toma por objeto de estudio las memorias de la profesora y
concejala jubilada, Acinete Almeida Obispo, residente en el municipio de Umbaúba-Sergipe. De ese modo,
trazamos el objetivo de comprender las experiencias vividas en los lugares donde tuteó. Al nos apropiemos
de las memorias de nuestro personaje buscamos en Edward P. Thompson (1981) lo respaldo teórico para
operar historiograficamente por las lentes de la “experiencia”. Para tal, hicimos uso de la metodología de
la historia oral, según las analices realizadas por Aberti (2005) y concluimos que las experiencias vividas
por Acinete Almeida Obispo son también reveladoras de una historia de la educación sergipana, de esa vez
“vista de bajo”.

INTRODUÇÃO

“[...] ainda hoje tenho saudade de tudo quanto eu fiz na vida
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escolar e na política...”

Acinete Almeida Bispo

Os versos da epígrafe acima foram pronunciados pela professora Acinete Almeida Bispo, de 80 anos de
idade. Dentro da motivação de compor nossos caminhos e atalhos de investigação deixamo-nos conduzir
pelos desassossegos, inquietações e dúvidas que me serviram de fios condutores para tecer aberturas
rumo ao desconhecido. A nossa entrada neste labirinto desconhecido, traz os nossos próprios interesses e
motivações. Para nós o fascínio de perder-me/encontrar-me constantemente nas paredes, corredores e
por entre curvas do labirinto é fazer perguntas e respostas que se alimentam mutuamente. Desta forma, a
nossa saída é conduzida pelas vozes cansadas, silêncios ininterruptos, lembranças e esquecimentos opacos
que compõe o tecido mnemônico das professoras.

O presente artigo é fruto de dissertação de mestrado em andamento: “Memória de Educadoras: práticas
escolares e cultura escolar em Umbaúba (1960-1980)” e tem por objeto a memória de 07 (sete)
professoras: Risonelma Soares Feitosa, 69 anos, Janete de Aguiar Souza Cruz, 72 anos, Maria Lita Silveira,
76 anos, Maura Fontes Hora, 79 anos, Acinete Almeida Bispo, 80 anos, Maria Isabel dos Santos, 82 anos e
Josefina Batista Hora, 83 anos. O nosso cenário de estudo é protagonizado pelas 07 (sete) educadoras que
muito dizem da História da Educação sergipana, pois elas entre 1960 e 1980 foram fundamentais para a
concepção do cenário pedagógico de um tempo e lugar, pois através das suas práticas educativas e cultura
escolar moldaram comportamentos e inculcaram conhecimentos em uma geração.

Tal dissertação esta atrelada ao projeto de pesquisa “Modos de Educar: Práticas escolares e cultura escolar
no território sul sergipano[1]” liderado pela Profª Drª Raylene Andreza Dias Navarro Barreto. Este por sua
vez, está inserido no bojo do projeto guarda-chuva intitulado: “Memória Oral da Educação Sergipana” e
tem por objeto a memória oral de educadores do território sul sergipano. Utilizando-se da metodologia da
história oral e a luz dos conceitos de “práticas escolares” de Vidal (2009) e de “cultura escolar” de
Dominique Julia (2001) o que se objetiva é perceber como se constituíram os seus modos de educar, o
que, por sua vez, auxiliará na compreensão do desdobramento da educação no Estado. Para tal
empreendimento de pesquisa se colecionou 23 (vinte e três) entrevistas de história oral que
posteriormente constituíram o acervo do Centro de Memória da Educação Sergipana.

Para a construção desse trabalho em especifico, operamos com a história de vida de uma das nossas
personagens, a professora aposentada, Acinete Almeida Bispo, 80 anos. Assim, com objetivo geral de
compreender as experiências vividas nos lugares onde atuou. Ancorado na História Cultura e Social
Inglesa pude operar historiograficamente por lentes “vistas de baixo”. Assim sendo, deve-se duvidar da
verdade em seu estado puro, pois cada geração, cada sexo, cada nação, cada classe social produzem
formas próprias de representar o real, uma vez que é pelas lentes de quem vê que se faz a interpretação
dos fatos e por consequência a sua operação historiográfica. Para E. P. Thompson (1981):

Cada idade, ou cada praticante pode fazer novas perguntas à evidência histórica
[...] a ‘história’ (quando examinada como produto da investigação histórica) se
modificará, e deve modificar-se, com as preocupações de cada geração ou, pode
acontecer de cada sexo, cada nação, cada classe social. Mas isso não significa
absolutamente que os próprios acontecimentos passados se modifiquem a cada
investigador, ou que a evidência seja indeterminada. (THOMPSON, 1981, p. 51)

Na perspectiva da micro-história e da história oral E. P. Thompson (1981) além de ser um dos pioneiros
nessa seara concebeu a “experiência” como categoria balizadora para entender o processo de formação de
classe. Para E. P. Thompsom (1981): “[...] homens e mulheres experimentam sua experiência como
sentimento e lidam com esses sentimentos na cultura, como normas, obrigações familiares e de
parentesco, e reciprocidades.” (THOMPSON, 1981, p. 182) Assim, ele se preocupa com as experiências dos
homens e das mulheres do povo, ou seja, de artesões, carpinteiros, moleiros, lavadeiras, camponeses,
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homossexuais, pobres entre outros que se encontraram no “limbo” da história. Assim, ele inaugura um
desdobramento da história social e cultural: “a história vista de baixo”; “a história dos de baixo” e/ou “a
história dos esquecidos”.

Compondo o referencial metodológico recorro às analises realizadas por Verena Aberti (2005), que
esclarece sobre os “usos e abusos” à metodologia da história oral, pois esta consiste em uma possibilidade
de pesquisa mediada pelos processos de rememoração do passado pelo sujeito que lembra/esquece fatos,
acontecimentos, personagens, tempos e lugares vividos. Assim, é fecundo estabelecer um paralelo com os
fatos passados, contextualizando o presente por meio da memória como grade intermediadora desse
processo, uma vez que, os modos de lembrar o passado colocam o sujeito em contato com as experiências
do tempo presente. Dessa forma, privilegiei o individuo como valor central, pois o mesmo é o lócus da
memória é nele que esta registra as vivências. Segundo, Alberti (2005), a peculiaridade da história oral é
privilegiar a recuperação do vivido conforme o concebido por quem viveu e, isto se dá, não apenas pelas
lacunas deixadas pelos documentos escritos ou icnográficos. Portanto, a metodologia da história oral
permite se apropriar de recorte ou seleção de partes que compõe o todo, pelas vozes e versões dos
indivíduos. Citando Alberti (2005)

Assim, assevera Alberti (2005):

[...] que a história oral tem o grande mérito de permitir que os fenômenos
subjetivos se tornem inteligíveis – isto é, que se reconheça, neles, um estatuto
tão concreto e capaz de incidir sobre a realidade quanto qualquer outro fato.
Representações são tão reais quanto meios de transporte ou técnicas agrícolas,
por exemplo. Quando um entrevistado nos deixa entrever determinadas
representações características de sua geração, de sua formação, de sua
comunidade etc., elas devem ser tomadas como fatos, e não como ‘construções’
desprovidas de relação com a realidade. É claro que a análise desses fatos não é
simples, devendo-se levar em conta a relação da entrevista, as intenções do
entrevistado e as opiniões de outras fontes (inclusive entrevistas). Antes de tudo,
é preciso saber ‘ouvir contar’: apurar o ouvido e reconhecer esses fatos, que
muitas vezes podem passar despercebidos. (ALBERTI, 2005b, p. 10)

Para tal empreendimento, realizamos uma sessão de entrevista em consonância com a metodologia da
história oral, que foi concedida[2] na respectiva residência da professora Acinete Almeida Bispo,
respectivamente no dia 17 de Agosto de 2012. Para tanto, lancei mão de roteiros semi-estruturados,
seguindo o modelo do geral, específico e parcial de acordo como Manual de História Oral de Alberti (2004).
As entrevistas totalizam mais de 3 horas de gravação em áudio e vídeo, devidamente transcritas em
Microsoft Word 2010. Estas se encontram armazenadas em HD e constituem o acervo do Centro de
Memória da Educação Sergipana.

“A PROFESSORA E POLÍTICA” - ACINETE ALMEIDA BISPO

A professora e Política, Acinete Almeida Bispo, de 80 anos de idade, nasceu no Povoado Macedinhas,
município de Salgado/SE, no dia 05 de Junho de 1932. Filha do agricultor e comerciante senhor Agapto
Simeão de Jesus e da Comerciante e Dona de Casa senhora Neotima Almeida de Jesus. Teve sua infância
marcada por trabalhos e algumas poucas brincadeiras com seus treze irmãos no mesmo Povoado onde
nasceu. E assim invade por entre os fios que tecem a sua tenra infância e lembra: “A minha infância foi
uma infância muito legal não, meu pai era um homem muito trabalhador, mas, era pobre. Então, criou os
filhos tudo trabalhando na roça, eu fui criada na roça, brinquei pouco, muito pouco. se eu contar a vocês
como eu fui estudar, vocês ficam admirados”.

As primeiras experiências relativas aos saberes constituídos na escola aconteceram quando nossa
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personagem tinha 08 anos de idade. Começa então, uma amizade, que marcou toda sua trajetória de
vida, com a sua primeira professora: Dona Mari Albuquerque, responsável por ensinar as primeiras letras
aos meninos e meninas que moravam no Povoado Macedinha, localizado no município de Salgado, interior
do Estado de Sergipe. Foi pelo vínculo de amizade que se ensaiou a formação da menina Acinete em uma
futura professora. Sobre sua entrada, na escola da professora Mari Albuquerque, rememora:

Desde criança que eu sempre fui muito medonha assim, mas era extrovertida,
conversadeira e amigueira. Eu com um potinho de água na cabeça ia buscar no rio e
me encontrava com a professora. Aí eu tirava o pote e ficava conversando com ela, e
tirando florzinha prá dá a ela, e ela foi gostando tanto de mim. Aí ela dizia: - Minha
filha, você não estuda por quê Eu disse: - Porque meu pai não deixa, meu pai disse
que na casa dele só estuda os homens porque as mulheres é prá namorar aí, ela
disse: - Eu vou à sua casa. E, ela foi. Ele não deixou, mas, ela conversou com minha
mãe e eu fui um ano prá escola escondida, quando ele chegava do trabalho eu já
tava em casa, com a roupinha de casa, mas, já tinha chegado da escola, foi assim,
mas, depois eu mesma disse: - Mãe, isso não está Justo. Não é certo a gente ficar
enganando o pai não. Vou dizer a ele, vou chamar minha professora novamente, ela
vai vim aqui e vai falar a verdade, que eu já estudo na escola e, foi assim que eu
consegui, aí, dessa vez graças a Deus, a professora e o meu desejo de ir prá escola,
fez com que quebrasse as forças dele, e ele me deixou ir estudar. Foi assim que eu
entrei na escola isolada. (BISPO, 2012)

Em tempos em que as mulheres eram destinadas a obrigatoriedade da reclusão do lar, não podiam
frequentar as escolas, destinadas prioritariamente aos homens. Tal pensamento povoou o imaginário
dessa época, e não diferente o senhor Agapto Simeão de Jesus, pai da minha personagem, que acreditava
não ser necessário o ingresso da sua filha na escola, pois aprenderia a confeccionar cartas para supostos
namorados. Sobre tal mentalidade narra: “Meu pai tinha a cabeça no tempo da ignorância, não me
deixava ir para a escola para não fazer correspondência para namorado com as letras que aprendia com a
professora.” Essa realidade é revelara de uma sociedade masculina patriarcal brasileira, apesar de tantos
impeditivos, dentre eles as relações de gênero, a minha personagem cursou a 1º, 2º e 3º ano na Escola
Isolada respectivamente com as professoras Mari Albuquerque, Carmita Moreira Santos e Maria José
sempre em uma turma multisseriada que compreendia do pré-primário ao 4º ano composta por meninos e
meninas. O modo de educar das professoras se materializava em práticas tradicionais. Assim pontua:

A aula era assim, a gente chegava e... copiava no quadrinho, ela usava abc,
soletrando, usava tabuada para aprender as contas. Ela não pegava em nossas mãos
não. Tinha que estudar em casa pra já ir sabendo a lição, era aquela... Estudava a
Cartilha. Era aquela leitura que a gente... Você ficava na banca, aí dizia: - Venha
você dá a lição. E a gente ia perto dela, tremendo e, tinha que ler tudo sem errar,
um nervoso medonho, depois que terminava ela mandava sentar e passava outra
atividade era assim, era mista, dividia o quadro assim, fazia uma parte pra os
meninos e a outra para as meninas, entendeu Era assim, e a gente terminava a aula
mais de meio dia, quando eu chegava em casa era mais de uma hora, não tinha
horário... o horário era quando terminasse o dever. (BISPO, 2012)

Seu cotidiano escolar, bem como seu ritmo diário é relembrado por intermédio das lições, deveres, cópias
e soletramentos são reveladores dos modos de educar alicerçados em métodos tradicionais pelo ensino
verbalista. Assim, continuou relatado: “Era tudo decorado... tínhamos que dar a lição toda decorada, até
os pontos e vírgulas tinha que saber.” Suas memórias escolares também revelam a disciplina incorporada
nesse espaço, sobre tal ordem elucida em entrevista: “Todos os alunos viviam sentados... Respeitávamos
muita a professora, quando ficávamos correndo pela sala ou conversando com os coleguinhas ela chamava
a atenção.” E continua: “Para tudo tinha horário, até mesmo no recreio ele observava nossas brincadeiras,
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para não haver travessuras. Ela sempre manha a ordem.” Ainda relembra que as professoras Carmita
Moreira e Maria José eram muito exigentes e seus modos de educar eram bastante diferentes da sua
primeira professora. Assim rememorou:

A professora Carmita e Maria José era muito exigente, mas, não sei por que elas
eram, era o jeito delas, a maneira delas de exigir as coisas. A primeira foi a minha
professora do 2º ano e a segunda foi do 3º ano. Ensinava as matérias né As principais
que é Português e Matemática aí já foram entrando a, a... História, Geografia, mas,
tinha que decorar tudo, a gente tinha que decorar, era tudo decorado, hoje não. Ave!
Decorava às vezes, eu tinha boa memória, hoje é que não tenho mais, mas, tinha boa
memória e conseguia, decorava, no dia que não tinha tempo de estudar, chegava lá e
dizia que não sabia e ficava de castigo. (BISPO, 2012)

Para continuar seus estudos a menina Acinte teve que deixar o seio familiar, pois a Escola Isolada que,
estudava no Povoado Macedinhas, ficou por mais de um ano sem professora. Tal fato a levou para ir morar
com sua tia no Povoado Saco então município de Itaporanga D’Ajuda/SE. Lá, foi matriculada na escola
isolada e estudou a 4º ano com a professora Maria do Carmo. Foi então que a menina/moça aos 13 anos
de idade recebe o convite da professora para ser sua auxiliar. Neste espaço de tempo estudava o 4º ano e
ensinava aos colegas que se encontravam no pré-primário, 1º, 2º e 3º ano. Inicia-se ai sua vida
professoral.

Ao concluir o ensino primário não recebeu nenhum documento e ou certificado de conclusão, pois a escola
isolada que estudava não emitia nenhum tipo de documento quando o aluno terminava os estudos
primários. No mesmo ano que concluiu seus estudos a menina/moça Acinete volta para casa dos seus
pais, no Povoado Macedinhas em Salgado/SE, e tempos depois casa-se com o Sr. Armando Alexandre
Bispo e passa a residir na cidade de Estância/SE, onde morou por muito tempo e constituiu sua família.

Tempos depois recebe o convite, do Prefeito de Salgado Sr. Durval Betânio de Araújo, para ensinar na
Escola Rural Estadual do Povoado Água Fria no município de Salgado/SE. Esse fato marca definitivamente
a sua carreira de professora, pois começa a ensinar do pré-primário ao 4º ano. Mesmo sem ter feito o
exame de admissão prepara seus alunos para tal exame que foi realizado no Grupo Escolar Alencar
Cardoso em Salgado/SE, o que resultou na aprovação de todos que prestaram o exame. Este fato
repercutiu em todo o estado e a levou até o então Secretário de Estado da Educação para prestar o exame
de admissão o qual foi também aprovada. No ano seguinte fez cursos de formação de professor. Esses
cursos eram apenas para professores em docência e aconteceram nas cidades de Estância, Lagarto e
Salgado. Com novos conhecimentos adquiridos prestou concurso, foi aprovada e logo contratada pelo
Estado de Sergipe como professora e continuou atuando no município de Salgado/SE. Sobre seu modo de
ensinar minha personagem narra sua experiência professoral:

Eu escrevia no quadro para os alunos mais adiantados. Era assim que eu fazia meu
filho, tinha que escrever no quadro. Os alunos já tinham caderno. Já os menorzinhos
eu ensinava o Abcezinho deles, que eles levavam. E eu ensinava soletrando para
juntar as sílabas e depois as palavrinhas pequenas. Naquela época as mães também
ajudavam, e eles iam aprendendo as letras, e iam alfabetizando, e assim continuava
até que já passava pra ser mais... Já conhecendo o alfabeto, já tava alfabetizado, já
passava pra um primeiro ano, do pré. (Ai eu ensinava as Noções de Português e
Matemática, era só o que podia dá naquela época né Em Português, a gente ensinava
o que se ensina hoje ainda né A desenvolver a leitura, escrever, fazer os exercícios,
falar das datas comemorativas que eu gostava muito, gostava de fazer muitas
festinhas com eles, gostava muito de poesia. Ensinava Ciências, Estudos sócias e
Matemática. Formei uma turma de quarto ano, parece que duas ou três vezes. E para
essas matérias o método que usava era o decorar Era o de decorar. Bem, no início era
né Porque foi como eu aprendi, mas, depois a gente vai mudando à proporção que a
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gente vai estudando e vai aprendendo, vai mudando né E assim, a gente vai levando.
(BISPO, 2012)

O quadro usado pela professora evidenciado pela narrativa acima, compõe os objetos e produtos do
escrever ocupam um lugar significativo no conjunto das práticas escolares. Conforme Vidal (2009) a
cultura material: “permite-nos conhecer as estratégias de conformação da corporeidade dos sujeitos
imposta pelos mecanismos do poder [...] em que se acionam os vários dispositivos constituintes dos
fazeres da escola.” (VIDAL, 2009, p.32) A devida atenção aos aspectos materiais da escola, podem nós
revelar as condições objetivas do trabalho docente, constituído no entrecruzamento de experiências
individuais e coletivas do magistério. Desse modo, a materialidade escolar composta pelos suportes de
escrita e demais objetos utilizados nos fazeres escolares são imprescindíveis para entender a cultura
escolar. Aqui entendida conforme Julia:

[...] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a
inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas
coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). Normas e práticas não
podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos agentes que
são chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos
pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores
primários e os demais professores. (JULIA, 2001, p. 10-11)

Por certo olhar a escola pelas lentes da cultura escolar é considerar que professores e alunos são agentes
atuantes no cenário escolar. Tal fato passou a ser considerada a partir da década de 70, com os estudos
voltados para a cultura escolar. Desse modo, os personagens (professores e alunos) são vistos como
sujeitos privilegiados do processo de ensino-aprendizagem, pelas escolhas que efetuam e pelos saberes
que produzem. Como advertiu Julia acima: “[...] normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar
em conta o corpo profissional.” (JULIA, 2001, p. 10) Assim, pode-se conjecturar que as práticas
engendradas em sala de aula são inventadas por professores e aluno no seu cotidiano, porquanto são
pelas misturas de vontades, gostos, experiências que se formam gestos, rotinas e comportamentos
ritmados dentro da escola.

Depois de ensinar no município de Salgado/SE mais ou menos 07 a 08 anos em 1968 foi transferida para
O Grupo Escolar Dr. Antônio Garcia Filho no município de Umbaúba/SE, sendo requisitada pelo então
Prefeito Senhor Adelvan Cavalcante Baptista para atuar como professora na Escola Rural Municipal que
ficava na sede desta mesma cidade. Nesta escola minha personagem ensinou e morou com sua família por
07 anos, sendo em seguida devolvida ao Grupo Escolar Dr. Antônio Garcia Filho e permaneceu por 04 anos
na docência. Logo em seguida o Prefeito Florisval Macedo Silva solicita a cessão da professora Acinete para
assumir o cargo de Secretária da Junta de Serviço Militar. Sua atuação neste novo cargo foi de notória
importância para os umbaubenses, pois durante o tempo que atuou na Junta de Serviço Militar cuidou com
zelo e dedicação das comemorações cívicas no município como desfile de 07 de setembro, palestras,
discursos e entrega de certificados de reservistas aos munícipes que se alistavam para servir ao Exército.

Aos 60 anos de idade solicita a sua aposentadoria, pois objetivava ajudar ao seu esposo Armando
Alexandre Bispo, na fundação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Umbaúba/SE. Por
este feito e o senhor Armando assumia a presidência deste órgão. E assim a professora Acinte, agora
aposentada, o fez. Começou a atuar como primeira dama do Sindicato, presidindo a ala feminina desta
entidade recém-criada. Seu papel mereceu destaque, pois além de alfabetizar as mulheres sindicalizadas
que eram analfabetas, viabilizou políticas públicas nas áreas de educação, saúde e assistência social para
todas as sindicalizadas e seus familiares.
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A atuação da minha personagem no Movimento Sindical Brasileiro foi de uma imensurável contribuição,
pois participou da 1ª Marcha das Mulheres Trabalhadoras Rurais que aconteceu em 1988na cidade de
Brasília/DF. Essa luta reivindicava o direito a mulher a se aposentar aos 55 anos de idade e não mais aos
65 anos. Suas experiências vividas e trocadas no campo da educação lhe rederam conhecimentos
suficientes para atuar em outras áreas além da docência, pois ao everendar por caminhos da política social
encontrou espaço para representar as mulheres trabalhadoras da zona rural no Poder Legislativo
Municipal. Assim foi candidata e eleita a 2ª mulher a pertencer ao Poder Legislativo de Umbaúba/SE.
Desempenhou a função de legisladora por um mandato eletivo com muitos feitos pelas classes de
professora, de trabalhadora rural e de mulher umbaubense. Para além de ser professora, foi Secretaria da
Junta de Serviço Militar, foi Presidente da Ala Feminina do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais de Umbaúba e foi vereadora.

À GUISA DA CONCLUSÃO

Para traçar parte da história de vida da professora e política Acinete Almeida Bispo pelos caminhos da
memória, fez-se necessário ouvir atentamente os seus relatos e testemunhos. Pois, por entre as vozes da
personagem que testemunhou sobre seu viver na escola foi possível escrever a história sua própria vida.
Tal, não seria executável sem as inovações teóricas trazidas pela História Cultura e Social Inglesa. Além da
metodologia da história oral, que nos permitiu debruçar sobre as fontes orais com fascínio e técnica, pois
transformar experiência vivida em narrativa é a especificidade da fonte. Assim, iluminados pelas
categorias de analise “práticas escolares” e “cultura escolar” podemos perceber as sinuosidades e sentidos
atravessados na sala de aula em diferentes tempos e espaços escolares. E para concluir dizemos que os
caminhos e atalhos percorridos por Acinete Almeida Bispo chegaram ao fim. Contudo um fim marcado por
alta representatividade local, pela condição de professora e política que foi.
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