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CHEGANÇA, LENTES GEOGRÁFICAS DA PONTE PRA CÁ. 

 

Regina Santana
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DEPOIS QUE OS MARES DIVIDIRAM OS CONTINENTES, QUIS VER TERRAS 

DIFERENTES, EU PENSEI: VOU PROCURAR! 

Nasci em uma comunidade localizada no centro da maior cidade populacional do 

Brasil, com uma historiografia cercada de ancestralidade e que desde 1912 não mudou apenas 

seus aspectos físicos arquitetônicos, morfológicos e/ou sociocultural, modificou-se as 

estruturas populacionais, com um aumento expressivo e as vigas de sua culturalidade, um 

replanejamento que perpassou por um processo de urbanização da cidade, trazendo benefícios 

para uma evolução na área turística da cidade, o bairro da Liberdade, lugar que eu inicio o 

processo de ensino aprendizagem. 

 Ressaltando as teorias de Vygotsky, em que o ponto essencial é o alcance dos 

conhecimentos através da interação do sujeito com o meio e a teoria das inteligências 

múltiplas proposta por Howard Gardner, que sistematizou as diversas linguagens que um 

indivíduo expõe logo nas fases iniciais de vida. Assim, mesmo sem essa lente pedagógica em 

um primeiro momento, é nesse permeio que de alguma maneira estava inserida, então começo 

as séries iniciais na Zona Leste de São Paulo, compreendidas anteriormente do 1º a 4º série do 

ensino fundamental, na Escola Estadual da Mooca que em 2006 ganhou o nome de Escola 

Estadual Gianfrancesco Guarnieri, em homenagem a um artista brasileiro.  

Nesta época a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, era o 

principal documento que dirigia as escolas no país, vindo a ser reformulado anos mais tarde, 
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este documento permitia uma certa autonomia escolar como consta no Parâmetros 

Curriculares Nacionais ( PCN’s), havia a parte negativa no qual um estudante ao mudar de 

escola não conseguia prosseguir com os mesmos conteúdos. Nesta escola cursei as quatro 

séries iniciais, a escola tinha a oferta até esta série, com base para o fundamental II, 

compreendidas anteriormente da 5º a 8º série. Ainda na mesma quadra cursei na Escola 

Estadual Profº Antônio Firmino de Proença, cabe ressaltar que este colégio sempre foi muito 

concorrido desde os anos 80 e com alguns escândalos midiáticos nos anos dois mil. O espaço 

físico contava com cerca de 40 salas de aulas e aproximadamente 2.000 estudantes, lembro-

me de grandes professores como a Fernanda de artes que me ensinou que fazer arte ia muito 

além de cores e papel e a vastidão que a música brasileira permitia navegar; o professor Jorge 

que com seu jeito fechado nos ensinou que história ia muito além de datas importantes, 

trazendo as conquistas trabalhistas e lutas estudantis com uma linguagem dialogável; a 

professora Tatiana de matemática que gostava de ativar nosso instinto competitivo; a 

professora Ana Paula de química, que pela primeira vez tinha conseguido que eu entendesse a 

matéria; a professora Rose de educação física, que também nos ensinou que os esportes 

podem ser praticados por todos e que existem adaptações para isso, mencionando que seus 

ensinamentos transpassavam as barreiras da quadra; o Diretor Renato, era linha dura, porém, 

como crianças e adolescentes, tínhamos outras questões extras e passava segurança e 

resoluções das nossas problemáticas, até as broncas da Célia, a inspetora da época, ecoam nos 

meus ouvidos com ar de saudades. Por ali estudei da 5º série até o 2º ano do ensino médio, 

algumas lembranças começam a não vir mais no pensamento, porém, neste espaço físico-

temporal, muitas aprendizagens foram adquiridas. 

Precisei ainda navegar na Escola Estadual Profª Branca de Castro do Canto e Melo, na 

Zona Leste, Bairro Vila Industrial (SP), pois cursei nessa apenas o 2º ano do ensino médio, 

um ano de reflexão, pois em um impulso acabei refazendo esta série. Porém, um lugar que 

muito contribuiu para eu começar a pensar na minha futura profissão e me encheu de cultura 

do meu povo afro-brasileiro, promovendo eventos com temáticas culturais. 
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Utilizando do conceito de ponte, segundo o dicionário Michaelis a palavra tem por 

definição, obra construída em aço, concreto armado, madeira, etc. 2. Qualquer tipo de 

estrutura que estabelece a ligação entre duas partes similares (MICHAELIS, 2020). Assim 

ganhei novas perspectivas e oportunidades para caminhar nesta ponte e conhecer o que vem 

depois do horizonte, faço essa travessia indo para o estado de Goiás, através de uma arte-

educadora que em linhas gerais, foi o trampolim dessa travessia e que hoje é muito mais do 

que foi antes. 

 

UM MUNDO NOVO, LÁ DEPOIS DO HORIZONTE 

 Um novo bioma surge em meio à paisagem no estado de Minas Gerais e se estende até 

Goiânia, capital de Goiás, onde faço um pouso de oito anos. O Cerrado foi um desafio 

empolgante, este bioma árduo tem uma adaptação demorada, o clima seco e a falta de 

precipitações levam ao ser humano nascido na Mata Atlântica, ter dificuldades durante o 

período com mais estiagem. A sociedade goianiense provém de um projeto arquitetônico 

planejado para habitar cerca de 50 mil pessoas, porém, esse número já foi ultrapassado e 

ficam cada vez mais nítidos alguns problemas de urbanização; seu charme está em suas 

luminosas praças e parques, onde em meio à área urbana resiste uma arborização. Neste 

cenário possuo duas missões afrontosas: a conclusão do ensino médio e o ingresso na 

universidade, o que representa contrariar as estatísticas. A escolha por ser afrontosa, parece 

ser esta a alternativa mais justa, ao ocupar os espaços de luta, resistência e emponderamento; 

achei o meu lugar! 

 Fechar e abrir um ciclo de alguma maneira fazem parte da vida, nesse processo 

sensível em meio a adaptação climática, em meio ao centro da cidade se localiza o Colégio 

Lyceu de Goiânia, um espaço instigante que trouxe uma outra perspectiva acerca do ambiente 

escolar, com a mesma caraterística tradicional, padrão de colégios antigos, sobretudo o seu 

aspecto arquitetônico e que na minha ótica se considerava a autonomia estudantil, como o 

horário de entrada, o uso do uniforme e o Grêmio estudantil. Os professores nos aproximaram 

da universidade, com atividades e passeios nesses espaços, feito esse que em outrora era 
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distante da realidade, o Professor de História era também astrônomo, a professora de 

Geografia também era socióloga, possibilitando uma multidisciplinaridade em suas próprias 

matérias. Como uma estudante normal de ensino médio, procurei o curso que em um primeiro 

momento julguei como importante e mais tarde percebi que não estava de acordo com a 

minha realidade e minha origem, findando o ano escolar chega o momento de decisão, qual 

curso fazer, em cima de quais critérios devo usar? O primeiro pensamento é a origem, o 

segundo a classe social e terceiro a contribuição ou retorno à sociedade, entorno dessa tríade 

fiz a escolha por Geografia Licenciatura. 

 

DA PONTE PRA CÁ, ANTES DE TUDO É UMA ESCOLA 

 Reutilizando o conceito de ponte, nessa espacialidade entre ser estudante e ser 

professora, que inicio uma construção de trajetória profissional, os anos de acadêmica na 

Universidade Federal de Goiás e uma mobilidade estudantil para Salvador-Bahia, me 

trouxeram experiências vislumbrantes para uma aspirante geográfica e professora. Na Bahia o 

contato foi mais específico na área étnico-racial e geografia física, em Goiânia, didática e 

geografia humana.  

 Em 2017, inicio a profissão em um colégio integral na região leste com o ensino 

médio e atividades extracurriculares, utilizo a capoeira como elemento de ponte, de travessias, 

permitindo que os alunos, trouxessem a corporeidade, musicalidade e as questões étnico-

raciais, numa perspectiva, do construtivismo que passa pela interação dos conteúdos e o 

processo de aprendizagem do estudante. 

 Ainda em território goianiense leciono em mais duas escolas; uma no Finsocial no 

período noturno, onde a realidade do EJA (Educação de Jovens e Adultos), Profen (Programa 

de Fortalecimento do Ensino Noturno) e o ensino médio regular, se misturam em uma 

realidade bem diferente da região leste, o contexto dos alunos que trabalham e os que são 

assistidos judicialmente, neste panorama apesar de Skinner não ser pedagogo, muito 

contribuiu nesta área para compreendermos os comportamentos dos alunos e o porquê que 

eles reagem de algumas formas, (RAMOS, 2001), destaca que Bloom, um pedagogo, definiu 
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os objetivos como: a "formulação explícita dos métodos que visam transformar o 

comportamento dos alunos; por outras palavras, os meios pelos quais estes modificarão a sua 

maneira de pensar, os seus sentimentos e as suas ações". (RAMOS, 2001), como professores 

esse é um dos objetivos a serem alcançados quando temos um perfil de estudantes mais 

definido. A outra escola se localiza na área central da cidade, lecionei no período matutino 

para as turmas de sexto e sétimo ano, esse ambiente mais novo, já possui uma vertente 

religiosa, o colégio é mantido pela Irradiação Espírita Cristã que é uma instituição sem 

fins lucrativos, fundada em 1951– o Instituto Educacional Emmanuel da IEC, envolta dessa 

vertente, o seu lema é, "Evangelizar a luz da doutrina espírita visando a formação do 

homem integral.", porém se encontra limitado para algumas questões sociais pertinentes ao 

contexto da atualidade.  

Portanto, pensar a cidade, pensar a educação em suas regiões administrativas é 

também pensar na realidade e perfil de cada localidade, é usar das diferentes pedagogias a fim 

de agregar o estudante ao contexto mundial, local e regional. Assim diante da necessidade 

geográfica e anseio de novas realidades faço outra travessia, ainda em solo centroestino, o 

estado de Mato Grosso é também o outro lado da ponte. 

 

EU ATRAQUEI NUM PORTO MUITO SEGURO, CÉU AZUL, PAZ E AR PURO, 

BOTEI AS PERNAS PRO AR! 

Entre trajetos e trajetórias, percorro uma distância de aproximadamente 1.840 km, de 

um bioma ao outro, o amazônico traz em seu território, a arborização alta, rios extensos e 

vegetação densa, nessa região se destaca as castanheiras, animais de tamanhos escandalosos, 

animais silvestres e a hidrografia.  

Em Aripuanã (MT) possui um complexo hidrográfico e que, tecnicamente falando, a 

cidade se formou em cima de uma chapada nominada de Dardanellos
2
, com aproximadamente 

20 mil habitantes distribuídos entre seus cinco distritos e a sede/município. Apenas duas 
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escolas estaduais atendem à demanda da sede, outras três municipais que atendem o ensino 

fundamental I e II e uma particular que também atende o ensino fundamental, uma 

perspectiva dos estudantes é o trabalho e o casamento, por aqui não se fala em universidade, 

bolsas, cotas, ensino superior, entre outras coisas relacionadas. Como toda regra há uma 

exceção, existem faculdades particulares e o Pólo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), 

alguns poucos estudantes se aventuram nesse universo acadêmico, nessa perspectiva 

estudantil é necessário trazer novas pedagogias, onde o perfil de etnias predomina os 

indígenas e brancos vindos do sul do país, alguns festejos escolares e trabalhos são voltados 

para esse público, o que traz novas realidades para aqueles que vêm de outros estados e 

regiões. Com um número baixo de escolas e que ao mesmo tempo atende à demanda do 

município, o corpo docente se esforça para se qualificar em todas as matérias, na sociedade da 

informação, a escola tem a incumbência de ser bússola para navegar nos arquipélagos do 

conhecimento, galgar a paisagem das informações técnicas, precisa instigar a imaginação e 

sobretudo partir do conhecimento do estudante, utilizo dessa bússola para navegar nos 

conhecimentos indígenas, seringueiros, rurais e mineradores da região. 

As metáforas da Língua Portuguesa nos permitem transitar entre mundos com uma só 

palavra, nesse viés atracar em um porto seguro significa que ser Professora é um porto, um 

lugar onde conheço e é seguro, atracar é dizer que cheguei, céu azul, paz e ar puro advém da 

fauna e da flora que o lugar proporciona, botar as pernas para o ar é que pode demorar, mas eu 

lecionarei até o dia da aposentadoria. As vivências/experiências realizadas neste período, em 

seu espaço-temporal foi de maneira curta ao mesmo tempo nutrida. A prática docente começa 

no estágio supervisionado, é um momento crucial para o esclarecimento de que é essa a 

profissão que foi a escolhida, não por um mero fetiche ou opção, e sim porque gostamos de 

ser professores, é uma missão que nos torna importante para a sociedade. 

A docência é um campo para além das tantas conotações que é dada, um espaço de 

referência e prática que apesar dos obstáculos que existem nesta caminhada, são os 

temperamentos humanos e burocracias, existe o lado positivo do momento, um deles sempre 



 

 

 
Escritas de si - na encruza entre um Eu e o Nós  
Ano 6, N°6. Dezembro/2020  
ISSN 2447-8369 

será a gratidão de lecionar em vários colégios diferentes e conhecer muitos perfis de 

estudantes e docentes. 
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