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RESUMO 

O Cerrado localiza-se no Brasil Central. É o segundo maior domínio morfoclimático por 

extensão territorial e possui uma grande biodiversidade, sendo considerado um dos principais 

domínios do país. Conforme alguns estudiosos, aproximadamente 80% de sua biodiversidade 

foram alterados, e consideram que a expansão do agronegócio é a principal ameaça ao 

Cerrado, causando risco de extinção em muitas espécies da fauna e da flora, pois, dos 

2.038.953 km², 48,37% já foram desmatados. Em Goiás a situação é mais agravante, o índice 

é de 65,11%. Os parques de preservação representam apenas 1% de todo Cerrado. Além 

destas problemáticas, observa-se que existe uma que está vinculada à área educacional. 

Constata-se que estudo do Cerrado não entra como um dos conteúdos fundamentais para o 

ensino médio da rede pública Estadual de Jataí e consequentemente, os alunos não fazem 

grandes descrições sobre o tema. Assim, observa-se que os alunos não apresentam discurso de 

pertencimento ou ideologia conservacionista, não reconhecem as questões socioambientais 

presentes no ambiente cerradeiro. Partindo deste norte, quais são as imagens e representações 

sociais dos alunos da rede pública de Jataí sobre o domínio Cerrado? As representações 

sociais destes são as que o ensino da Geografia tem mediado e/ou quer mediar? Pretendeu-se 

com o presente trabalho analisar o ensino sobre Cerrado pela Geografia no ensino médio, com 

objetivo de compreender como está sendo formado o conceito de Cerrado e analisar a 

influência que o ensino exerce sobre os discentes que serão agentes do espaço em um futuro 

próximo; os objetivos específicos foram: realizar o levantamento das representações sociais 

de alunos do ensino médio estadual de Jataí sobre o domínio do Cerrado, analisar a 

pertinência dos conceitos sobre o tema com o uso de autores da área, e ainda verificar a 

existência ou inexistência de aquisição de conhecimento, atitudes, crenças e valores dos 

sujeitos em relação ao objeto de estudo. A pesquisa está direcionada em quatro momentos. No 

primeiro e segundo momento, buscou-se capturar discursos de alunos a fim de angariar 

conhecimentos preliminares acerca das noções que apresentam sobre o domínio 

morfoclimático do Cerrado. Na sequência, os dados foram coletados mediante a técnica de 

Associação Livre de Palavras (ALP) que, possibilita o acesso aos elementos cognitivos dos 

sujeitos. Foram solicitadas aos alunos cinco palavras soltas sem formar frases para cada 

questão vinculada ao tema Cerrado, como exemplo: Cerrado é? Tal procedimento levou à 

identificação dos elementos estruturais e do conteúdo das representações sociais. Após 

proceder à coleta de dados, os mesmos foram processados mediante o uso do software 

Ensemble de programmes permettant l’analyse des evocations (EVOC), que apresenta as 

evocações dispostas por frequência e por ordem média de enunciação. O estudo apresenta 

como indicativo que as representações sociais sobre o conceito de Cerrado no ensino médio 

estadual em Jataí estão voltadas para o reconhecimento da existência de aspectos naturais e as 

questões socioambientais não foram elencadas pelo grupo entrevistado. Neste sentido, o 

presente trabalho levantou questionamentos e alternativas para uma reflexão das práticas do 

ensino de Geografia desenvolvidas em sala de aula nos colégios de ensino médio em Jataí 

sobre o tema Cerrado, por meio da análise dos documentos oficiais e dos Projetos Políticos 

Pedagógicos de cada um dos colégios envolvidos e propõe mudanças que favoreça na tomada 

de decisões para a formação dos alunos de hoje em futuros cidadãos comprometidos com as 

questões socioambientais do local onde vivem. 

 

Palavras-chave: Geografia, Ensino, Cerrado, Representações Sociais. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Cerrado is located in Central Brazil. It is the second largest area morphoclimatic for 

territorial extension and has a large biodiversity and is considered one of the main areas of the 

country. According to some scholars, approximately 80% of its biodiversity have changed, 

and consider that the expansion of agribusiness is the main threat to the Cerrado, causing 

extinction of many species of wild fauna and flora, therefore, of 2,038,953 km ², 48, 37% 

have been cleared. In Goiás, the situation is even worse, the rate is 65.11%. The conservation 

parks represent only 1% of all Cerrado. Besides these problems, it is observed that there is 

one that is linked to the educational area. It appears that the study does not enter the Cerrado 

as one of the basic contents for the public school State Jataí and therefore students do not 

make great descriptions on the subject. Thus, it is observed that students do not have speech 

or ideology belonging conservationist, do not recognize social and environmental issues in the 

environment cerradeiro. From this north, which are the images and representations of students 

from public Jataí on the Cerrado area? Social representations of these are that the teaching of 

geography has mediated and / or want to mediate? The intention with this paper to analyze the 

teaching of geography in the Cerrado school, in order to understand how the concept is being 

formed Cerrado and analyze the influence that education has on the students to be agents of 

space in the near future , the specific objectives were: to survey the social representations of 

high school students statewide Jataí on the Cerrado domain, consider the validity of the 

concepts on the subject with the use of authors in the area, and also verify the existence or 

nonexistence of acquisition of knowledge, attitudes, beliefs and values of individuals in 
relation to the object of study. The research is focused in four stages. In the first and second 

moment, we attempted to capture the speeches of students in order to gain preliminary 

knowledge about the notion that present on the field from the Cerrado morphoclimatic. 

Further, the data were collected using the technique of free association words (ALP), which 

provides access to the cognitive elements of the subject. Five students were asked to form 

sentences with no single words for each question linked to the theme Cerrado, for instance: 

Cerrado is? This procedure led to the identification of structural elements and content of 

social representations. After proceeding to data collection, they were processed by using the 

software Ensemble l'analyze des Programmes permettant evocations (EVOC), featuring 

evocations arranged by frequency and average order of enunciation. The study presents as an 

indication that the social representations about the concept of Cerrado in the state high school 

in Jataí are aimed at recognition of the natural and socio-environmental issues were not listed 

by the group interviewed. In this sense, this work has raised questions and alternative 

practices to reflect the teaching of geography developed in the classroom in high schools in 

Cerrado Jataí on the subject, through the analysis of official documents and the Pedagogical 

Political Projects of each one of the colleges involved and proposes changes that favor 

making decisions for the training of students in today's future citizens committed to social and 

environmental issues where they live. 

 

Keywords: Geography, Education, Cerrado, Social Representations. 
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INTRODUÇÃO 

A prática de ensino realizada diariamente nas escolas revela frequentemente 

realidades e experiências variadas. Entre elas cabe destacar a importância do ensino 

contextualizado que possibilita aos alunos interligar o conteúdo apreendido com a realidade 

vivida. A mediação do conhecimento nesses locais é algo provocante e ao mesmo tempo 

desafiadora.  

Neste contexto, o conhecer, saber, aprender e ensinar tornam-se ações que em muitos 

momentos são praticadas sem reflexão prévia e influenciam diretamente no espaço. “Ensinar 

implica transferências tão importantes que frequentemente requer uma proximidade imediata 

para que sejam feitas”. (CLAVAL, 2008, p. 23). O exercício de ensino/aprendizagem 

realizado dentro dos estabelecimentos de ensino, tanto da educação básica como superior, 

podem contribuir diretamente para a formação das representações sociais de determinados 

grupos que possivelmente direcionarão a configuração socioespacial. 

As representações sociais de um determinado grupo originam de conhecimentos que 

podem ser veiculados pelo universo consensual que é obtido pelo senso comum ou pelo 

universo reificado advindo da ciência. Neste sentido, as ações praticadas pela sociedade se 

formam a partir de um destes dois universos, e para que seja obtido o entendimento de como 

tais universos são produzidos em cada uma de suas esferas: sociais, políticas e econômicas, a 

ciência despertou-se para algo excitante, porém complexo: a busca pela sua compreensão por 

meio da investigação.     

A presente pesquisa é fruto desta busca pelo entendimento de como está se formando 

o universo reificado em uma das esferas: a social; especialmente, objetiva-se compreender 

como estão sendo constituídos conceitos nos estabelecimentos de ensino médio da rede 

pública estadual de Jataí/GO sobre um tema de grande relevância, na atualidade, para a 

região: o Cerrado.   

Tal escolha surgiu em meio a questionamentos e reflexões sobre as práticas didáticas 

realizadas no ensino médio, especialmente na disciplina de Geografia em Jataí/GO, com vista 

à contextualização e significação de conteúdos. Vários foram os momentos de observação em 

sala de aula feitos pela pesquisadora que é também professora efetiva da rede estadual de 

educação há treze anos e findaram em distintas indagações, sendo que uma despertou maior 

preocupação: a verificação de que os alunos ao concluírem a educação básica não se veem 

pertencentes ao ambiente que vivem, e um tema se destaca frente aos demais: o Cerrado. Essa 
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preocupação referente à formação do conceito de Cerrado pelos alunos do 5º período (3º Ano) 

do ensino médio da rede pública estadual de Jataí tornou-se o objeto de estudo desta pesquisa. 

A escolha desse grupo que compõe o 5º período se deu pelo fato de ser o último período da 

educação básica e ainda por saber que neste nível de ensino há o propósito também de 

preparar o aluno para o ensino superior e para o ingresso no mercado de trabalho, apesar de 

não se tratar de curso profissionalizante. 

Acredita-se que muitos alunos ao concluírem a educação básica entram no mercado 

de trabalho e podem influenciar direta ou indiretamente nas ações sociais. No entanto, quando 

não possuem conhecimento necessário para direcionar suas reflexões, passam a praticar atos 

individualizados que podem refletir no ambiente ao qual estão inseridos, ou até permitir 

práticas de grupos organizados que comprometem o equilíbrio dinâmico
2
 da natureza. O 

Cerrado é um dos ambientes que somente nos últimos treze anos vem sendo observado por 

grupos que visam garantir sua conservação (MENDONÇA, 2004). 

Nas últimas quatro décadas, o Cerrado tem sido alvo de transformações. Descobriu-

se que o ambiente considerado anteriormente como pobre, feio e até mesmo sem valor 

econômico é palco de diferentes possibilidades. Devido às transformações socioespaciais, 

ocorreram impactos sociais e ambientais expressivos no Cerrado. Segundo Mendonça (2004) 

a sociedade contemporânea parece ter olhos somente para um lado, o de celeiro, ou da 

moderna agricultura intensiva, deixando esquecidos os Povos Cerradeiros
3
. O Cerrado abriga 

cerca de 20 milhões de brasileiros, é um ambiente natural, social, econômico, cultural e ocupa 

23% do território nacional (MENDONÇA, 2004). 

Estudos voltados à valorização da importância biológica e social do Cerrado foram 

iniciados em 1998, como um dos exemplos, o projeto: Ações Prioritárias para a Conservação 

da Biodiversidade do Cerrado e Pantanal. Atualmente, há um projeto de lei que está em 

tramitação na Câmara dos Deputados, de publicação inicial no DCD (Diário da Câmara dos 

Deputados) no dia 29/04/2011, conhecido como PEC 115/95 Cerrado e Caatinga, que tem por 

objetivo torná-los patrimônio nacional brasileiro. No entanto, os impactos ambientais 

                                                

 

2  Termo utilizado por Valter Casseti para se referir à natureza que não recebeu antropismo. (CASSETI, 1991)  
3
 Povos Cerradeiros  referem-se aos sujeitos sociais trabalhadores/produtores que historicamente viveram nas 

áreas de Cerrado e constituíram formas de uso da terra a partir das diferenciações naturais-sociais experienciando 

formas materiais e imateriais de trabalho, que denotam relações sociais de produção muito próprias e em acordo 

com as condições ambientais, resultando em múltiplas práticas socioculturais. (CASTILHO E CHAVEIRO, 

2010, p.54). 
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continuam a repercutir sensivelmente em todas as áreas. Sabe-se que o Cerrado “é 

considerado corredor ecológico entre quase todos os biomas do Brasil. A sua destruição 

coloca em risco também a manutenção dos rios que compõem as maiores bacias hidrográficas 

brasileiras – do Amazonas, do São Francisco e Platina.” (MACHADO, 2010, p. 2). 

Diante das questões colocadas, “acredita-se que uma das formas que pode contribuir 

de modo significativo para enfrentar os problemas ambientais com responsabilidade social 

seria a educação” (MACHADO, 2010, p.3), e assim, justifica-se o interesse pelo estudo dos 

temas: formação do conceito de Cerrado e o ensino de Geografia. 

Para tanto, considera-se que o ensino de Geografia deve partir da reflexão de grande 

importância na construção do conhecimento geográfico que é abordado também nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e é consenso entre os estudiosos da área. 

Conforme os PCNs, deve-se levar o aluno a localizar, a compreender e a atuar no mundo 

complexo, problematizar a realidade, formular proposições, reconhecer as dinâmicas 

existentes no espaço geográfico, pensar e atuar criticamente tendo em vista a sua 

transformação (PCNEM, 2007), para que o aluno possa ter compreensão do papel do espaço 

nas práticas sociais e das práticas na formação do espaço. Nesta perspectiva, Machado (2010) 

contribui afirmando que “a Geografia pode ser considerada de extrema importância para 

capacitar os jovens a terem maior responsabilidade social e ambiental em casa, no seu bairro, 

na sua cidade, no seu ambiente de trabalho e na sua vida social.” (MACHADO, 2010, p.4).  

Na visão de Machado (2010) a Geografia pode contribuir com estudos ambientais, 

por meio de análise da paisagem, de planejamentos tanto ambientais quanto urbanos, do 

conhecimento de territórios, ou seja, do movimento espacial total.  

O mesmo ocorre com os documentos oficiais que norteiam os trabalhos nos 

estabelecimentos de ensino, que sugerem uma abordagem local e global relacionando-as com 

a ação humana, propondo o conhecimento do espaço como um todo.  

Nessa perspectiva, e considerando a importância do trabalho com temáticas que 

envolvam questões locais e regionais, que o estudo do domínio morfoclimático
4
 do Cerrado 

                                                

 

4 O Cerrado na contemporaneidade é analisado por diferentes abordagens tais como: bioma, ecossistema, 
domínio – Estas, segundo Chaveiro e Barreira (2010), pensam o “Cerrado apenas pelo prisma da natureza” 

(p.29); outra abordagem apresentada pelos referidos autores é a de bioma-território, que considera em uma 

“única perspectiva as dimensões físico-territoriais, as socioeconômicas e as culturais e simbólicas” (p.30). A 

abordagem utilizada nos documentos oficiais (Orientações Curriculares para o Ensino Médio, PCNEM, 

PCNEM +) e nos materiais didáticos da educação básica é a de domínio morfoclimático, não sendo 

mencionada outra, no entanto a presente pesquisa buscou uma análise global agregando outros elementos. 
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no ensino médio no município de Jataí/GO faz-se tema relevante. É importante salientar que 

se considerou a nomenclatura domínio morfoclimático porque é a utilizada nos documentos 

oficiais da educação básica, mesmo sabendo que   

“diversas referências aparecem na literatura, tais como província 

vegetacional (EITEN, 1993), sistema biogeográfico (BARBOSA, 1996), 
domínio morfoclimático (AB´SABER, 1971), bioma (DIAS, 1993; ALHO, 

1993; ALHO E MARTINS, 1995; RIBEIRO E WALTER, 1998) e, ainda, 

região fitoecológica (MAGNACO, SILVA E FONZAR, 1983)” 
(OLIVEIRA, 2005, p. 179).  

 

 Mais recentemente tem sido utilizado o termo bioma-território que faz uma 

abordagem mais específica e abrangente. 

Após análise dos livros didáticos adotados e dos Projetos Políticos Pedagógicos 

produzidos pelos professores de Geografia do ensino médio da rede pública estadual do 

município de Jataí, observa-se que existe uma pequena exposição dos domínios 

morfoclimáticos mundiais no primeiro ano do ensino médio, apresentando mínimos estudos 

sobre o Cerrado que faz parte da vida dos discentes deste município. Esses saberes são 

necessários para a formação de sujeitos críticos da sua importância para o equilíbrio dinâmico 

da natureza de onde vivem. 

Há algumas tentativas para estudar e contextualizar, na disciplina de Geografia 

ministrada nos colégios estaduais nesse município citado, os aspectos do domínio 

morfoclimático do Cerrado, mas alguns fatores contribuem para o seu insucesso, dentre estes, 

tem-se a pequena carga horária que é de cem minutos distribuídos em duas aulas semanais de 

cinquenta minutos, que conforme informado pelo grupo docente busca contemplar conteúdos 

que serão cobrados com maior intensidade nos exames de ingresso as universidade, e ainda, 

os materiais didáticos que apresentam apenas o conteúdo sem aprofundamento, fazendo com 

que os professores apenas comentem sobre o domínio do Cerrado, não tornando parte da vida 

dos que estão neste processo de aprendizagem e ficando na memória dos alunos somente a 

apresentação de algo distante. 

O Cerrado, do ponto de vista da paisagem, visto pelos alunos que em um futuro 

breve estarão no mercado de trabalho, não apresenta grande representatividade. Santos (2009, 

p. 62) afirma que a paisagem é a aparência “[...] cujo significado deveria ser indagado [...]”, 

indagando por conter elementos que se agregam ao seu valor como: o cheiro, o sabor e até 

mesmo a percepção, então, por que não se tem questionamentos e/ou ações voltadas para as 

transformações que vêm ocorrendo no Cerrado no município de Jataí? Faz-se muito pouco 

pela conservação da vegetação nativa. O solo vem sendo alterado e adaptado para receber 
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novas vegetações, mas, em alguns casos, o mau uso facilita o aparecimento de processos 

erosivos, empobrecimento e outras conseqüências indesejadas. Devido às suas características 

adaptáveis, o Cerrado atraiu primeiramente a pecuária e posteriormente a agricultura e esta 

rapidamente expandiu-se, trazendo consigo povos de diferentes lugares e expulsando e/ou 

marginalizando os povos cerradeiros. 

Pela breve análise aqui efetuada observa-se que ações voltadas à apreciação do uso 

adequado deste domínio morfoclimático devem ser realizadas, e nos colégios onde estão 

presentes representantes de várias famílias deveria ser um lugar de iniciação a esta reflexão 

sobre as ações. Lança-se então a pergunta: Quais são as representações sociais que alunos da 

rede estadual de educação de Jataí possuem em relação a este domínio morfoclimático do 

Cerrado? O que está sendo valorizado? Com a utilização desse norte de contextualização, 

observa-se a problemática que envolve esse ensino sobre Cerrado, em que os grupos de alunos 

o percebe com pouco aprofundamento compreensivo.  

Por se tratar de uma investigação de um determinado grupo na construção do 

conhecimento acerca de um tema, tendo em vista o processo de formação cidadã que é bem 

amplo, por estar pautada na ciência humana, em uma análise do ensino de Geografia e por 

entender que a educação é o principal meio para que se possa obter esclarecimento da ação 

praticada pela sociedade, optou-se pela pesquisa de caráter qualitativo, embora use 

significativamente o quantitativo.  

O uso do método quantitativo foi escolhido com a intenção de complementar e 

contribuir para um melhor entendimento do fenômeno estudado. A investigação de seus 

determinantes possibilitou a identificação de variáveis para a análise qualitativa com uma 

visão global do fenômeno.  

A fim de se chegar a tal entendimento, a pesquisa foi realizada em quatro momentos 

distintos. 

Primeiro Momento: Revisão Bibliográfica 

Foi realizada uma análise das principais abordagens de Cerrado na Geografia com a 

utilização de autores tais como: Barbosa (2002), Ribeiro e Walter (1998), Chaveiro (2009), 

Barreira (2010), Calaça (2010), Ab‟ Saber (2005), Castilho (2010), Teixeira Neto (2008), 

Almeida (2005), dentre outros. Para a abordagem sobre práticas pedagógicas e o ensino de 

Geografia, utilizou-se as contribuições teóricas de Cavalcanti (2008), Callai (2000), Libâneo 

(2008), Gomes (2007), Paganelli (2006), Moreira (2008), entre outros.  

Segundo Momento: Pesquisa documental 
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Efetuou-se um estudo junto a Subsecretaria Regional de Educação de Jataí/GO – 

SRE Jataí, dos documentos utilizados no ensino médio como diretrizes para o trabalho 

pedagógico, tais como: quantitativo de alunos matriculados e professores atuantes na 

disciplina de Geografia, com a consulta no sistema operacional do estado – SIGE (Sistema 

Integrado de Gestão Escolar), Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) e 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), Nas unidades de ensino 

foram analisados os documentos: Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada uma das cinco 

unidades escolares, Plano de curso da disciplina de Geografia, Cadernos de planos de aula de 

professores da disciplina, diários de classe, livro didático adotado, dentre outros.  

Terceiro momento: Coleta de dados 

Para a obtenção dos dados escolheu-se a técnica denominada como evocação de 

palavras aplicada ao termo indutor „Cerrado‟ (ANEXO 1). Primeiramente, para testar o 

instrumento de coleta de dados, foi realizada uma coleta piloto com 40 sujeitos, perfazendo 

1% da população total. Após a aplicação do teste, foi realizada a coleta definitiva com 379 

alunos sendo 252 do sexo feminino e 127 do sexo masculino, somando-se 81% do total de 

alunos matriculados no primeiro semestre do ano de dois mil e onze na rede pública estadual, 

em Jataí/GO. 

Em seguida, foi solicitado aos alunos que apresentassem o grau de importância para 

cada uma das palavras evocadas, e em seguida formassem frases utilizando as mesmas 

palavras para contextualizá-las, com o objetivo de compreender o sentido dado pelo 

respondente a cada palavra.  

Após proceder a coleta de dados, os mesmos foram processados mediante o uso do 

software Ensemble de programmes permettant l’analyse des evocations (EVOC), que 

apresentou as evocações dispostas por frequência, por ordem média de enunciação e por grau 

de importância. Nesta parte, a Teoria do Núcleo Central, proposta em 1976 por Jean-Claude 

Abric, auxiliou no processo de compreensão e análise dos dados para levantamento das 

representações sociais. O EVOC
5
 foi desenvolvido na França por Pierre Vergès (1992) e seus 

                                                

 

5
 Os critérios estabelecidos pelo EVOC, para a delimitação do sistema central e periférico das imagens, são: a) 

Núcleo Central: atributos com Valor de Ordem (VO) menor que a média das médias das citações, ou Valor de 

Ordem Médio (VOM), e VF maior ou igual que o Valor de Frequência Médio (VFM) das citações; b) Elementos 
Intermediários 1: atributos com VO maior ou igual à média das médias das citações (VOM), e VF maior ou igual 

que o VFM das citações; c) Elementos Intermediários 2: atributos com VO menor que a média das médias das 

citações (VOM), e VF menor que o VFM das citações; e d) Sistema Periférico: atributos com VO maior ou igual 

à média das médias das citações (VOM), e VF menor que o VFM das citações. O Valor de Frequência Médio 
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colaboradores e, a partir da combinação da frequência de citação e da ordem média de citação 

de cada atributo, busca identificar quais apresentam maior probabilidade de pertencerem ao 

Núcleo Central e ao Sistema Periférico das imagens. 

O Valor de Ordem (VO) e o Valor de Ordem Médio (VOM) são calculados a partir 

da atribuição de pesos aos atributos. Assim, o atributo citado em primeiro lugar recebe peso 1, 

quando for citado em segundo lugar peso 2 e assim sucessivamente até o último atributo 

citado. Por fim, em somatória simples, chega-se ao VO. Por exemplo, o atributo 'Vegetação', 

foi citado 55 vezes, sendo 6 vezes em primeiro lugar, 4 em segundo, 13 em terceiro, 16 em 

quarto, 16 em quinto. Calculando (6 x 1)+(4 x 2)+(13 x 3)+(16 x 4)+(16 x 5) obtém-se o 

Valor de Evocação (VE)= 107 que, dividido pela frequência (55), chega ao VO=3,581. Já o 

Valor de Ordem Médio (VOM) corresponde à média das médias das citações e é calculado a 

partir da soma dos Valores de Evocação (VE) dividido pelo total de citações (VOM). (SÁ, 

1998). 

A partir do Valor de Frequência Médio (VFM) e do Valor de Ordem Médio das 

citações (VOM) são estabelecidos o Núcleo Central, Elementos Intermediários e Periféricos, 

trazendo os resultados deste processo. 

Quarto momento: Análise e interpretação dos dados 

Dessa forma, a pesquisa foi realizada no município de Jataí, Estado de Goiás, com 

alunos do terceiro ano (5º período) do ensino médio estadual, no qual o tema Cerrado se faz 

presente. Utilizou-se como recurso metodológico o fenômeno das representações sociais que é 

obtido pela atuação na vida social. Para Jodelet (2001) a representação social é o saber 

popular, o conhecimento produzido pelo senso comum, frente a um determinado objeto social, 

com componentes cognitivos ligados à ideologia, normas, crenças, valores, atitudes, opiniões 

e imagens. Para a análise, seguiu a proposição de Jean-Claude Abric formulada em 1976, com 

a proposta do Núcleo Central que é considerada por Sá (2002) como uma complementação da 

teoria das Representações Sociais, sendo direcionada a uma prática experimental.  

A prática experimental foi obtida com o uso do instrumento de coleta, por meio do 

qual os investigados foram estimulados espontaneamente a completar frases direcionadas ao 

objeto investigado. No caso dessa pesquisa, a frase utilizada foi: Cerrado é...; em que o aluno 

deveria utilizar/selecionar cinco palavras para completar a referida frase. Em seguida, 

                                                                                                                                                   

 

(VFM) é calculado pelo total de frequência de atributos citados, dividido pelo número de diferentes atributos. 

(SÁ,1998). 
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utilizou-se o software EVOC, que calcula a ordem média de enunciações e emite os resultados 

por ordem de importância, revelando assim o Núcleo Central das representações. 

Objetivou-se com a presente pesquisa compreender o conhecimento dos alunos sobre 

o tema e como tais conhecimentos estão sendo adquiridos. Para alcançar essa meta, optou-se 

por alguns objetivos específicos: identificar e analisar as contribuições teóricas para o ensino 

de Cerrado pela Geografia; aprofundar entendimentos sobre os conceitos referentes ao ensino 

do Cerrado no ensino médio com a análise de documentos oficiais, e ainda, contribuir com a 

ampliação de estudos que tratam da importância de mediar conhecimentos sobre o Cerrado no 

município de Jataí/GO.  

A presente dissertação está estruturada em três capítulos. O primeiro faz uma 

discussão sobre o ensino de Cerrado pela Geografia. A elaboração deste capítulo foi feita com 

a preocupação de contextualizar as investigações no atual momento da dinâmica ocupacional 

do Cerrado, levantar abordagens problematizadoras sobre o tema e fomentar a discussão dos 

temas pesquisados pela academia e que ainda não chegaram ao universo escolar como o 

Bioma-território. Assim, foi realizada uma discussão sobre a importância do ensino de 

Cerrado pela Geografia. A seguir, foram apresentadas as características gerais do domínio 

morfoclimático do Cerrado, seu processo ocupacional, algumas ações governamentais 

importantes neste processo e o contexto em que ele se apresenta no município de Jataí. 

O segundo capítulo refere-se às bases teóricas sobre as representações sociais como 

recurso metodológico para a pesquisa, expõe os resultados obtidos pela coleta de dados 

apresentando os indutores e articula o olhar dos documentos oficiais nacionais e sua 

disposição no ensino médio para o estudo do domínio morfoclimático do Cerrado. 

No terceiro capítulo, é realizada uma análise da formação do conceito sobre o 

Cerrado pela Geografia dos alunos do ensino médio da rede pública estadual de Jataí; são 

abordadas as representações sociais dos alunos envolvidos e como tais representações foram 

construídas; apresentam-se proposições metodológicas com base nos elementos das 

representações sociais, nos documentos oficiais e em estudos e pesquisas de autores que 

discutem o ensino de Geografia como procedimentos para a construção do conceito sobre o 

Cerrado. 
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1 CAPÍTULO I: O ENSINO DE CERRADO PELA GEOGRAFIA 

Para a compreensão da formação do conceito de Cerrado pela Geografia faz-se 

necessária a análise das principais abordagens do tema, o ensino dessa disciplina e como esse 

está sendo tratado na educação básica.  

A geografia, enquanto ciência, prima por concentrar suas observações no que diz 

respeito à “[...] busca do conhecimento sobre as estruturas e processos responsáveis por um 

sistema espacial” (CAVALCANTI, 2001, p.98). O espaço se apresenta como um conjunto de 

formas com frações da sociedade em movimento e que se faz presente no tempo. As formas 

exprimem um papel de realização social e a sociedade se torna conjunto de possibilidades. 

Carregado de novos significados pela globalização da economia e pela sociedade 

mundializada, o discurso geográfico possibilita entender cada fração do espaço mundial em 

função do global. O lugar e a globalidade, segundo Santos (1996), se explicam mutuamente. 

A evolução da técnica em conjunto com o crescimento demográfico ocasionou uma 

transformação qualitativa e quantitativa do espaço habitado. Este se tornou palco mercantil. O 

homem passa a utilizar o saber científico, demasiadamente, para atender a interesses de 

grupos específicos, ocasionando um resultado digno de cautela. O mundo, tratado como um 

todo em suas relações, a internacionalização da economia capitalista com total dependência de 

interesse de grupos, faz com que as categorias tradicionais (espaço, tempo, paisagem, etc) 

permaneçam validadas e os conceitos passem para novos com a finalidade de expressar 

melhor o presente. E assim, apesar das categorias continuarem válidas, os conteúdos deixam 

de explicar a realidade e fazem surgir a necessidade de se ressignificar os conceitos das 

categorias. 

Muitas são as abordagens que envolvem as questões socioambientais e a Geografia 

busca um entendimento de tais questões. Seu objeto de estudo é o espaço geográfico e suas 

constantes transformações. O pensar e compreender a diversidade natural e social é seu 

principal foco. Porém, conforme Callai (2000): 

 
Muitas vezes sabemos coisas do mundo, admiramos paisagens maravilhosas, 
nos deslumbramos por cidades distantes, temos informações de 

acontecimentos exóticos ou interessantes de vários lugares que nos 

impressionam, mas não sabemos o que existe e o que está acontecendo no 

lugar em que vivemos. (CALLAI, 2000, p. 83). 
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Escolher a escala de análise a ser estudada na Geografia é uma das questões de 

grande relevância, pois segundo Callai (2000) as “regras podem ser gerais, os interesses 

universais, mas concretamente se materializam em algum lugar específico” (CALLAI, 2000, 

P.84). O espaço é materializado por meio das relações e da mobilidade exercida pelos grupos 

sociais, sua compreensão faz fortalecer as questões da identidade e da dimensão do 

pertencimento para que o conhecimento se efetive e se torne significativo, oportunizando a 

possibilidade de intervenção no lugar. 

Segundo Santos (1996), a paisagem é constituída pelo processo de construção do 

espaço e sua percepção se concretiza por meio de um processo seletivo de apreensão. Sua 

leitura possibilita o reconhecimento da imagem estabelecida no espaço em um determinado 

momento. E para tanto, a Geografia constantemente está sendo repensada enquanto ciência, 

com o intuito de explicar o tempo, o espaço e as transformações que são materializadas nas 

diferentes paisagens. 

O estudo de ambiente e a ética ambiental são temas presentes no currículo que se 

deve trabalhar no ensino de Geografia e nas demais disciplinas da educação básica, como 

sugerido pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (1999). Sua finalidade busca o 

fornecimento de instrumentos elementares para que a sociedade possa viver cotidianamente 

com interatividade em seu ambiente. Com base nos temas referentes ao estudo de ambiente, o 

objetivo da Geografia é “o de levar o aluno a entender a lógica que alimenta a intensificação 

dos problemas ambientais atuais e levá-los a uma atitude de responsabilidade com esses 

problemas.” E ainda, “procurar desenvolver nos alunos uma atitude de agentes responsáveis 

pela construção de ambientes, mas como atuantes, cada um a seu modo, nessa construção” 

(CAVALCANTI, 2002, p. 43). 

Machado (2010) afirma que: 

Pensar sobre a questão ambiental é compreender que o homem está direta e 

indiretamente ligado a ela, e assim sucessivamente. A partir daí, entender a 
sociedade é também entender os problemas ambientais que perpassam suas 

inter-relações, ou seja, a questão ambiental é extremamente relevante para a 

sociedade porque se trata essencialmente de sobrevivência. (MACHADO, 

2010, p. 15). 

 

Nessa perspectiva, os saberes ambientais devem primar não somente por questões 

físicas, mas também e principalmente, pelas sociais.  Machado (2010) diz que é necessário 

“promover por intermédio do ensino da Geografia uma educação para ação” (MACHADO, 

2010, p. 29). 

Libâneo afirma que o estudo de ambiente: 
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[...] consiste em auxiliar os alunos a captar o percurso da investigação pelo 

qual vai se constituindo o saber ambiental e descobrir o caminho 

metodológico pelo qual podem interiorizar esse percurso, para que aprendam 
a pensar e a agir autonomamente em relação a práticas socioambientais. 

(LIBÂNEO, 2008, p. 32). 

 

Com o intuito de promover a superação de problemas ambientais pontuais, deve-se 

propor uma reflexão junto à sociedade no que diz respeito ao comportamento individual ou 

social e cultural, que implicará em mudanças nas percepções ambientais do cidadão. Para 

Claval (2008): 

O indivíduo que interessa à Geografia é também um ser de cultura. Nos seus 

comportamentos o instinto é limitado. O que ele sabe fazer e as motivações 

para o fazer, ele aprende a partir do que o rodeia na sua primeira infância 

com os pais, amigos, camaradas, depois, ao longo de sua aprendizagem na 
escola. Ao que lhe foi transmitido se junta a experiência que ele carrega 

(CLAVAL, 2008, p. 20,21). 

 

Do mesmo modo, Cavalcanti (2002, p.44) afirma que incluir o tema ambiental, 

“vinculando a objetivos valorativos, visa permitir ao aluno trabalhar com suas diferentes 

concepções: o vivido, o percebido e o concebido”. A visão de ambiente passa a ser mais 

abrangente do que somente a identificação do espaço biológico, perpassando pelos aspectos 

antrópicos.  

Nas escolas, segundo Cavalcanti (2001) concordando com Oliveira (1995), é 

resguardada a possibilidade de transformação. “Como realidade dialética, a escola tem a 

possibilidade de contribuir para emancipar o homem, torná-lo cidadão autônomo, consciente, 

participativo [...]” (CAVALCANTI, 2001, p.124). 

Nessa perspectiva, Cavalcanti (2008) afirma que na escola é formado “o 

desenvolvimento do pensamento conceitual, que permite uma mudança na relação do sujeito 

com o mundo, que proporciona ao sujeito generalizar suas experiências” (CAVALCANTI, 

2008, p. 36). Torna-se necessário considerar os conceitos formados cotidianamente pelos 

sujeitos envolvidos no processo de ensino/aprendizagem, no entanto, para a referida autora 

não apenas conteúdos devem ser ensinados nas escolas, é necessário também explicar sobre 

os modos de pensamento e ação, proporcionando assim, o desenvolvimento de capacidades e 

habilidades importantes para a tomada de atitudes no lugar de vivência dos alunos. 

Callai (2011, p.17) comenta que: 

A capacidade de perceber como é o lugar, qual a sua conexão com o mundo, 
quais as possibilidades de fazer frente às injunções externas passa a ser 

fundamental para fazer as escolhas e definir as formas de ação e de 

organização e, em decorrência, também para compreender o mundo.   
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Então, o lugar deve ser compreendido para que se possa relacioná-lo com outros 

lugares próximos ou distantes.  

Sabendo da grande responsabilidade do ensino de Geografia dentro das escolas, em 

especial falando das públicas que ministram o ensino médio em Jataí, nota-se a necessidade 

de refletir em relação aos conceitos que envolvem o local, fazendo ligação com o global, 

realçando a interferência humana na paisagem e na transformação do espaço interagindo com 

o tempo. 

Deve-se ressaltar que por intermédio da análise das categorias geográficas tempo, 

espaço e paisagem e a observância de sua variabilidade através da interferência das ações 

humanas, pode-se compreender que a materialização do espaço compondo a paisagem, 

desejada ou não, vem de atos praticados da sociedade local.  

A busca da valorização do ensino da Geografia contemplando o estudo do espaço e 

em especial sobre o Cerrado, que vem sofrendo bruscas transformações, se faz necessária no 

município de Jataí, e deve ser realizada com perspectiva de uma aprendizagem significativa. 

Libâneo (2008) afirma que “a educação é uma prática social que busca realizar nos 

sujeitos humanos as características de humanização plena, mas ela ocorre em meio a relações 

sociais” (LIBÂNEO, 2008, p. 34).  

Dessa forma, o ensino de Cerrado pela Geografia é um dos temas que se deve 

examinar e pesquisar na cidade de Jataí. Sabe-se que o Cerrado abrange a paisagem local 

preservada ou modificada, e faz parte de todos os aspectos que envolvem a sociedade local: 

econômicos, políticos, educacionais, culturais e está em constante transformação. Observa-se 

que o processo ocupacional motivado por questões econômicas, políticas e culturais é um 

grande responsável por essa modificação, e que os moradores locais, ex-alunos da disciplina 

de Geografia possam compreender e influenciar em ações prudentes direcionadas ao uso e 

ocupação do Cerrado. 

O processo ocupacional do Cerrado como um todo e em Goiás em especial, foi 

promovido por meio da busca de novas condições de sobrevivência e de ascensão econômica. 

A cidade de Jataí/GO está inserida neste contexto, já que sua ocupação se deu, inicialmente, 

por pecuaristas, pós 1970, por migrantes sulistas e pela modernização agrícola. 

Neste contexto, o Cerrado goiano vem sendo transformado e/ou destruído para 

atender às novas demandas ocupacionais. O que se observa são necessidades impostas pelo 

mercado de um processo agroindustrial em expansão e ações antrópicas variadas. Na figura 1 

está representada a área original do Cerrado e a transformada até 2009. 



25 

 

 

 

Figura 1 - Cerrado no Brasil, comparação da vegetação nativa original com a remanescente 

até o ano de 2009.  

 

 
Fonte: Monitoramento do Cerrado por satélite: acordo de cooperação técnica MMA/IBAMA 2008-

2009 

 

Chaveiro (2008) afirma que: 

A dimensão territorial do Cerrado, a sua localização estratégica, a riqueza 
natural de suas águas, a facilidade de mecanização de seu solo devido o 

relevo plano dos tabuleiros longos, a proximidade dos centros hegemônicos 

da economia nacional, a infraestrutura urbana, resultam numa operação 

costurada por pactos políticos, primeiramente entre oligarquia local e o 
Estado nacional. Posteriormente entre o Estado nacional e a burguesia 

internacional (CHAVEIRO, 2008, p. 88). 

 

Para o referido autor, a política territorial transformou o Cerrado num território de 

rentabilidade econômica, esclarecendo a visão economicista que é fortemente mantida. O 

Cerrado: 

[...] antes era representado como precário e atrasado por não atender as 

demandas da acumulação capitalista vigente. Agora, produtivo, urbanizado, 
modernizado e integrado ao mundo econômico, ele é destruído, 

desrespeitado e ressignificado pela ideologia que levanta a voz para defendê-
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lo escondendo os sujeitos que o destruiu e as razões de sua destruição 

(CHAVEIRO, 2008, p.88). 

A transformação do Cerrado foi tão intensa que, conforme representado na figura 2, 

deve-se ter uma atenção especial no que diz respeito ao uso e ocupação de áreas que ainda não 

foram totalmente antropizadas. Para Chaveiro (2008) “o Cerrado é um patrimônio de vida que 

remonta a história da natureza concretamente espacializada na porção central do território 

nacional”, ele afirma ainda que “em decorrência disso, dizemos que ele é criado, tanto pela 

produção do imaginário que o representa como no sentido pela qual as classes sociais o usam, 

pela via política” (CHAVEIRO, 2008, p.93). 

 

Figura 2 - O Cerrado no Brasil, distribuição espacial de vegetação nativa suprimida por 

município no período de 2008 a 2009. 

 

 
Fonte: Monitoramento do Cerrado por satélite: acordo de cooperação técnica MMA/IBAMA 2008-
2009. 

 

 

O que se pode observar, e é mais agravante neste cenário, é o processo de ocupação 

de áreas do Cerrado de forma desordenada que apenas observou seus aspectos visuais e por 

um longo período (até a década de 70) não possuía grande representatividade, podendo ser 



27 

 

substituída por outra sem questionamentos, até essa data, desconsiderou-se os outros aspectos 

presentes nesse ambiente. 

Segundo Silva (2005): 

A falta de entendimento sobre a complexidade da paisagem e uma 

percepção, muitas vezes, condicionada por estudos que explicam o 
ecossistema Cerrado apenas a partir da fisionomia vegetal, fez com que os 

olhares contemporâneos desconsiderassem os demais aspectos que compõem 

o cerrado, tais como a fauna, a hidrografia, a topografia e, principalmente, a 
cultura dos povos (SILVA, 2005, p. 37). 

 

Então a sociedade não compreende verdadeiramente o que vem a ser o Cerrado e 

passa a desconsiderar sua importância. 

Outro ponto de grande relevância, também desconhecido por muitos, trata-se da 

hidrografia do Cerrado, e é um dos pontos de maior expressividade para o Brasil, conforme 

representado na figura 3.  

Figura 3 – Área antropizada ocorrida no período de 2008 a 2009 nas regiões hidrográficas do 

Cerrado no Brasil. 

 
Fonte: Monitoramento do Cerrado por satélite - acordo de cooperação técnica MMA/IBAMA 2008-

2009. 
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Para Silva (2005), nas últimas décadas o Cerrado não recebeu atenção em relação ao 

seu uso consciente, “[...] novos e antigos olhares desconhecem, de fato, as possibilidades e a 

riqueza do Cerrado, como também não estabelecem uma efetiva e duradoura interação com 

essa paisagem, o que faz com que ela não seja compreendida e valorizada em sua totalidade” 

(SILVA, 2005, p. 41).  

O referido autor afirma que é necessário que se estabeleça um olhar para o Cerrado 

com maior profundidade analítica, compreendendo sua plenitude, fazendo com que brotem:  

[...] olhares que abracem a beleza da paisagem, mas que acima de tudo 

conheçam e desvendem seus horizontes e obstáculos. Olhares que se percam 
e se identifiquem ao mesmo tempo, e que sejam sensíveis às diferenças, que 

sintam, conheçam e, conhecendo, sejam sinônimos de ações que tragam o 

Cerrado para a esfera do sujeito (SILVA, 2005, p. 43). 
 

 Pelas razões apontadas anteriormente, defende-se que o ensino é uma das práticas 

que pode ser utilizada como mediadora de uma reflexão acerca das ações que são executadas 

pela sociedade. Sabe-se que o ensino contribui de forma significativa para a análise e 

interpretação de consequências socioambientais e a Geografia é uma das ciências que também 

requer esta compreensão e reconhecimento, primando por uma ordem natural pautada no rol 

da organização social. Sendo assim, busca inspiração metodológica nas ciências exatas e 

naturais, e diligencia-se na re-atualização dos conhecimentos anteriormente produzidos 

(GOMES, 2007). Por meio do ensino de Geografia, pode-se elevar o entendimento de práticas 

realizadas no passado vislumbrando ações planejadas para o futuro. 

 Cada sociedade que ocupa e transforma determinado espaço, o faz conforme o seu 

grau de conhecimento. Durante a sociedade primitiva, tudo era mantido em equilíbrio, pois, a 

sociedade somente retirava da natureza os produtos necessários para sua sobrevivência. Na 

atualidade, por meio do uso das técnicas modernas e do conhecimento armazenado e 

transmitido de geração em geração por meio do ensino sistematizado ou empírico, a sociedade 

remodela a cada dia o espaço que vem ocupando. No entanto, a natureza durante as últimas 

décadas foi utilizada de forma acelerada, sem que uma reflexão consistente fosse transmitida 

à sociedade, referente às consequências que este uso acarretaria. A Ciência Geográfica vem 

realizando pesquisas constantemente nessa vertente investigativa, e Cavalcanti (2001) afirma 

que uma linha de pensamento está formada: 

[...] aquela que está de olhos abertos para as grandes transformações 
ocorridas, em todas as esferas da vida, e mune-se, partindo de um ponto de 

referência dialético, marxista, de “ferramentas” teóricas novas ou 

reformuladas, marxistas ou não, para entender a espacialidade que é 
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simultaneamente produto social e uma condição da prática individual. 

(CAVALCANTI, 2001, p. 18). 

 

 Neste sentido, a Geografia busca compreender o movimento da sociedade e a questão 

espacial. Porém, o que se observa, muitas vezes, é que grande parte dos resultados obtidos nas 

pesquisas são ignorados ou desconhecidos pela sociedade, e esta permanece realizando ações 

impróprias no que compete às questões socioambientais. Com efeito, a modificação do 

domínio morfoclimático do Cerrado é um fato, autores como Ribeiro e Walter (1998) 

afirmam que este se encontra em um processo acelerado de transformação, sendo um reflexo 

da lógica da produção. 

No âmbito de tais reflexões, é que estudiosos como Vesentini (1992), Vlash (1991), 

Cavalcanti (2002), dentre outros, vêm discutindo a prática do ensino de Geografia, e apontam 

que por meio deste ensino podem-se inserir conhecimentos para uma parcela da sociedade que 

frequenta as unidades escolares, parcela esta que em um futuro próximo irá atuar como cidadã 

e que poderá influenciar na construção do espaço local. O estudo do local ou lugar para o 

município de Jataí/GO pode ser incluído o tema Cerrado.  

Pensa-se que os agentes transformadores que são principalmente os dominantes da 

produção até o presente não se preocuparam com a análise da importância do Cerrado para o 

equilíbrio dinâmico da natureza. Em Jataí/GO, observa-se que a situação não é diferente, já 

que se pode verificar nos espaços ocupados a existência de uma maior valorização dos 

processos econômicos, deixando tímida a reflexão das questões socioambientais. 

A investigação geográfica de cunho ambiental, até a atualidade, já conseguiu 

produzir excelentes materiais que contribuem e direcionam as ações da sociedade. Como 

exemplo sobre o Cerrado, Ab‟Saber propôs diretrizes mínimas para os órgãos de 

gerenciamento do meio ambiente, e algumas destas diretrizes podem ser utilizadas pela 

sociedade, como proteger “[...] todas as cabeceiras de drenagem existentes do domínio do 

Cerrado”, “[...] sensibilização em relação à proteção de mananciais” (AB‟SABER, 2005, 

p.133). Em outra perspectiva, Almeida (2005)  organizou um livro “Tantos Cerrados” com o 

propósito de oferecer conhecimentos para uma interpretação com características variadas e 

peculiares. Do mesmo modo, Pelá e Castilho (2010) organizaram o livro “Cerrado: 

perspectivas e olhares”, com o intuído de direcionar uma reflexão social em que o 

conhecimento se torne um alicerce para a cidadania. No entanto, quem busca acesso a tais 

trabalhos é uma pequena parcela da população que busca na academia um meio para o 
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aperfeiçoamento intelectual, ficando uma grande parte da sociedade sem conhecimento ou 

acesso a tão rico material. 

O que é preciso em caráter de urgência é formar, conforme Silva e Albuquerque 

(2004), uma consciência espacial para a prática da cidadania, compreendendo o espaço como 

um elemento importante para a organização social. Por meio do ensino, no qual a maioria da 

sociedade tem a oportunidade do acesso ao conhecimento durante a educação básica, pode-se 

contribuir para a formação de tal consciência. 

Chaveiro e Barreira (2010) afirmam que: 
 

Pensar o Cerrado e construir a sua representação por meio da pesquisa 

científica põe em curso um dos núcleos essenciais do procedimento 

cognitivo: conhecer um objeto é elevá-lo à consciência por meio de uma 
visão política do mundo. Pensar é, então, agir politicamente com consciência 

sobre o real, transformando-a não apenas num instrumento de dizer o real, 

mas de construí-lo mentalmente. Esta construção irmana a ação, ou limita-a, 
possibilita-a, destina os seus sentidos e participa, decisivamente, dos 

conflitos sociais de determinados tempos onde ocorre (CHAVEIRO E 

BARREIRA, 2010, p.1). 

 

Diferentes abordagens têm sido discutidas sobre o Cerrado, em geral, conforme 

Castilho e Chaveiro (2010), sua análise ora é realizada em um viés considerando-o como 

bioma, ecossistema ou domínio; ora como bioma-território. Os referidos autores afirmam que 

devido a sua posição estratégica, localizado na região central, e ao fato de ser apropriado por 

diversos sujeitos sociais de localidades distintas, o Cerrado “é um território com várias 

territorialidades”. (CASTILHO E CHAVEIRO, 2010, p. 5). 

Uma das abordagens mais recentes afirma que variados atores da sociedade 

influenciam na transformação da paisagem local, os que possuem o capital, os que possuem a 

mão de obra, dentre outros, assim formam conflitos de representação ocorridos pelos 

diferentes usos. Conforme Chaveiro e Barreira (2010), cada grupo social “possui níveis de 

conflitos no uso do Cerrado de acordo com o contexto espacial em que se situam” 

(CHAVEIRO E BARREIRA, 2010, p.5). Para estes autores, o Cerrado deve ser pensado sob o 

prisma de um Bioma-território, envolvendo, em um mesmo panorama, dimensões culturais, 

simbólicas, socioeconômicas e físico-territoriais. 

E, ao analisar o Cerrado como um Bioma-território deve-se fazê-lo considerando que 

o território é formado por disputas, motivadas por diferentes interesses dentre eles destacam-

se: naturais, econômicos, sociais, culturais e simbólicos. Dessa forma, Castilho e Chaveiro 

(2010) apontam que “existem diferentes Cerrados” e a diferenciação é concretizada pelo 

vivido, percebido e concebido. Para Teixeira Neto (2008), “uma coisa, entretanto é certa: sem 
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os homens, desaparece o interesse em sabê-lo. Com os homens nascem os complicadores e os 

problemas que motivam as pesquisas e as análises (TEIXEIRA NETO, 2008, p. 246). 

Outra abordagem do Cerrado que é muito utilizada é a de bioma. Conforme Coutinho 

(2006) este é: 

[...] uma área do espaço geográfico, com dimensões de até mais de um 

milhão de quilômetros quadrados, que tem por características a uniformidade 

de um macroclima definido, de uma determinada fitofisionomia ou formação 
vegetal, de uma fauna e outros organismos vivos associados, e de outras 

condições ambientais, como a altitude, o solo, alagamentos, o fogo, a 

salinidade, entre outros (COUTINHO, 2006, p. 18). 

 

A abordagem utilizada nos documentos oficiais da educação básica sobre o ensino de 

Geografia é a de domínio morfoclimático. Tal denominação foi estabelecida por Aziz 

Ab‟Saber (1971), devido às características morfológicas e climáticas encontradas em 

diferentes sistemas do Brasil, sendo que o Cerrado é um dos seis domínios existentes. 

O domínio morfoclimático do Cerrado, para Coutinho (2006), abrange diferentes 

biomas. No conceito lato senso, existem três fisionomias: a campestre, a savânica e a 

florestal, sendo considerado um complexo de biomas. 

A escolha de domínio morfoclimático para a compreensão de Cerrado nesta 

pesquisa, se deu pelo fato, como dito anteriormente, de que os documentos oficiais, os livros 

didáticos, ou seja, grande parte de toda a documentação que direciona os trabalhos nas 

unidades de ensino fazem referência a tal abordagem. Conceitos como bioma são tratados 

especificamente pela Biologia e ainda de Bioma-território não são abordados em tais 

documentos.  

Como já foi dito, o ensino pode ser uma prática de reflexão das ações que são 

executadas pela sociedade, e as ações no Cerrado já estão sendo incluído nesse rol. Diferentes 

estudos estão sendo desenvolvidos. Como exemplo pode-se citar a contribuição universitária 

com pesquisa e extensão, implantando programas sobre seu estudo, e, nessa linha de 

pensamento, a educação básica não deve ficar parada, poderá plantar uma semente de 

inquietude em cada um dos cidadãos que estão sendo formados em seus estabelecimentos 

educacionais. Conforme afirma Chaveiro (2005) é conveniente: 

[...] iniciarmos um apontamento para averiguarmos os símbolos das 
paisagens do cerrado goiano, não no sentido de fustigar as suas origens, mas 

de clarear os seus sentidos. Isso poderá contribuir para que, além da 

fitogeografia, da fauna, da flora, das classes de vegetação, de solo, de relevo, 

das inserções das regiões na economia nacional e internacional, das aberturas 
de fronteiras econômicas, das festas religiosas, da demografia, da estrutura 

econômica e política etc., seja possível ver o cerrado pelo tecido de artefatos 



32 

 

que dispõem de um regime semiológico – e semiótico – de natureza 

simbólica (CHAVEIRO, 2005, p. 49). 

 

Sinais de sensibilização da comunidade vêm sendo observados. Como exemplo, 

podemos citar a mídia, que utilizou a matéria de jornal em uma coluna conforme figura 4, 

com a divulgação dos trabalhos realizados pela Academia, está despertando para a divulgação 

deste uso inconsequente dos recursos, porém não se observa algo voltado ainda para as 

questões sociais. Muito tem que ser feito, mas cada indivíduo dentro de suas especializações 

poderá contribuir se ao formar uma consciência crítica seguir ações coletivas para participar 

na gestão desses territórios cerradeiros. 
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Figura 4 – Devastação no Cerrado Brasileiro no período de 2002 a 2009 

 
Fonte: Jornal Estadão, em 26 de setembro de 2009.  
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Com base no que foi discutido, observa-se que as orientações teóricas para o ensino 

de Geografia devem ser resgatadas e discutidas em cada comunidade em âmbito municipal, 

pois, a realidade existente em outras cidades, por exemplo: Goiânia/GO e Jataí/GO, não são as 

mesmas, necessitando de uma adaptação local. Os profissionais, em especial do ensino de 

Geografia, devem ter em mente uma avaliação do que querem para a sua prática: executar 

ações mecânicas, ou mediar o conhecimento com vista à construção de conceitos junto a sua 

comunidade com planos de melhoria das questões socioambientais?  

Após implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96), os 

estabelecimentos de ensino adquiriram autonomia para sistematizar os planos de cursos a 

serem desenvolvidos por cada unidade escolar, sendo atribuída ao professor a tarefa de definir 

quais conteúdos devem ser contemplados em tais documentos. Ao professor cabe a 

responsabilidade de selecionar os conteúdos geográficos, que para Paganelli (2006) deve ter 

como pressuposto:  

[...] o domínio pelo professor de Geografia dos conhecimentos da ciência 

geográfica, associada à compreensão das principais correntes do pensamento 

geográfico, enfoques, categorias, conceitos básicos e a evolução da própria 

disciplina escolar; conhecimentos que permitem que se situe, em sua prática 
pedagógica, numa opção metodológica mais coerente. (PAGANELLI, 2006, 

p.150). 

Para que o professor da disciplina de Geografia realize o que a LDB 9394/96 propõe: 

a seleção de conteúdos e sua organização em um planejamento curricular, tal profissional 

deve ter em mente que sua prática de ensino deve primar, segundo Paganelli (2006) pela: 

[...] análise das correntes da ciência, dos conceitos e categorias que permite-

lhes definir melhor os objetivos da Geografia como disciplina escolar, 

realizar a passagem dos conteúdos da ciência à disciplina escolar, ou seja, 
situar o papel da Geografia nos currículos do ensino fundamental e médio, 

tendo claro o papel educativo da Geografia na escola e na sociedade 

(PAGANELLI, 2006, p. 150).  

O fato é que a ciência geográfica está viva, seja em momento de crise da ciência ou 

renovação da mesma. As controvérsias colaboram, assim, para a análise epistemológica que 

motivam o avanço no pensamento geográfico. Observa-se que o pensamento geográfico é 

uma sequência de estudos que ora se afastam ora se aproximam, dando complementaridade 

um ao outro. Moreira (2008) diz que assim percebem-se ou encontram-se as redescobertas de 

elementos dos períodos anteriores. 

As transformações do espaço ocorrem diariamente, seja por ordem natural como 

terremotos (desastres naturais), ou por interferência humana (bioengenharia), ambos os casos 

devem ser analisados acompanhando a sua totalidade. Moreira (2008) afirma que o bioespaço 
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pauta-se na recriação sempre renovada da vida, e assim surge a necessidade da criação ou 

renovação constante das categorias, conceitos e teorias, pela Geografia. 

Todos os espaços são formados devido ao movimento da sociedade e da produção e, 

nesse sentido, o espaço geográfico está diretamente relacionado aos seus agentes formadores e 

influenciadores como exemplo, a técnica e o tempo. 

 Os elementos técnica e tempo para Santos (2009) são de grande importância na 

configuração espacial. “As técnicas participam na produção da percepção do espaço, e 

também da percepção do tempo, tanto por sua existência física, que marca as sensações diante 

da velocidade, como pelo seu imaginário.” (SANTOS, 2009, p. 55). 

Com os avanços tecnológicos e a aproximação dos povos por meio deste, faz-se 

necessário um pensar cultural, para a compreensão das alterações econômicas, políticas e 

sociais. O modismo impõe às sociedades necessidades que antes eram desconhecidas, o 

Cerrado é um dos modismos impostos pela lógica da produção que vê neste diferentes 

possibilidades: 

Nomes de bares com a palavra “Cerrado”, como de escolas, eventos, 
festivais, exposições fotográficas, fabricação de camisetas ou disputas de 

universidades para serem identificadas como “Universidades do Cerrado” e 

mesmo a autoidentificação de cidades como “capitais do Cerrado” não 
deixam dúvidas que este Bioma-Território é uma marca aceita pelo 

imaginário contemporâneo. Mas que é aceita é, de fato, uma palavra da qual 

se pode utilizar para diferentes fins e interesses (CHAVEIRO E 

BARREIRA, 2010, p. 28). 

 

Na verdade, trata-se de um lugar pronto a proporcionar fontes de riquezas e assim 

fazer expandir um processo ocupacional desenfreado e inconsequente em prol do 

desenvolvimento econômico. Essa condição fez gerar um paradoxo: “[...] o Cerrado torna-se 

marca no momento que é marcado por grandes problemas ambientais e sociais”. 

(CHAVEIRO E BARREIRA, 2010, p. 28). Ele está inserido em um contexto político 

abrangente que abarca uma visão de ocupação e apropriação nacional. 

1.1 A OCUPAÇÃO DO CERRADO E SUA DINÂMICA 

Com vista a uma compreensão do processo de ocupação e dos estudos de Cerrado, 

consideramos importante situá-lo e caracterizá-lo em nível nacional. O Brasil apresenta uma 

rica biodiversidade, suas dimensões continentais abrigam vários domínios morfoclimáticos, 

sendo “reconhecidos seis grandes domínios paisagísticos e macroecológicos em nosso país” 

(AB‟SABER, 2005, p. 13). Para compreender a heterogeneidade destes, Ab‟Saber (2005) 
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classificou os mesmos em seis categorias, que são elas: I – Domínio Amazônico; II – 

Domínio dos Cerrados; III – Domínio dos Mares de Morros; IV – Domínio das Caatingas; V 

– Domínio das Araucárias; VI – Domínio das Pradarias. Em cada um destes sistemas 

encontram-se histórias, culturas e economias diversificadas, além destes aspectos observam-se 

diversas características climáticas, botânicas, pedológicas, hidrológicas e fitogeográficas 

específicas para cada categoria. Sabe-se que essas categorias apresentam faixas de transição 

que se localizam entre as fronteiras adentrando um domínio ao outro. 

O domínio morfoclimático do Cerrado é o segundo maior brasileiro, menor apenas que 

o da Amazônia, ele está localizado na maior parte do Brasil Central, e sua ocupação original é 

de 2.038.953 km² (IBGE, 2010), possui uma rica biodiversidade, sendo considerado um “hots 

pots, ou seja, uma das zonas de grande diversidade biológica” (ALMEIDA, 2005, p. 326), e 

devido à sua fitofisionomia atrai diferentes atores para influenciarem como agentes 

transformadores da paisagem. 

A ação antrópica realizada no Cerrado, advinda de variadas práticas, como processo 

de urbanização, de industrialização, de desmatamento, de queimadas, de preparação de áreas 

para cultivos ou outras formas de uso, colocou em risco a sua existência, tornando-se, assim, 

necessária a realização de estudos que visem fomentar a discussão da importância deste para o 

equilíbrio dinâmico brasileiro. 

1.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO DOMÍNIO MORFOCLIMÁTICO 

CERRADO 

Conforme Ribeiro e Walter (1998), o domínio morfoclimático do Cerrado ocupa a 

maior parte do Brasil Central, abriga as principais bacias hidrográficas brasileiras: 

Amazônica, São Francisco e Prata, sendo que “há também importantes pontos de recarga para 

o Aquífero Guarani (maior depósito de águas subterrâneas do mundo) e para o lençol 

freático” (IBGE, 2010, p. 95). Ele apresenta clima quente e semi-úmido, com duas estações 

bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Ribeiro e Walter (1998) apontam que o Cerrado 

possui três principais formações vegetacionais: Florestais, Savânicas e Campestres, compondo 

uma flora com mais de 10.000 espécies e fauna rica em aves, mamíferos, anfíbios, répteis, 

insetos e outros. 

A vegetação do Cerrado é uma adaptação às características do solo.  Apresenta como 

resposta à profundidade do solo e à presença de água em suas camadas mais profundas, 

árvores e arbustos com complexos e profundos sistemas de raízes. Tal fato lhe permite, 
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mesmo durante a estação seca, obter o suprimento de água necessário para a sobrevivência, 

para que se protejam das queimadas e possam depois rebrotar. Já o aspecto xeromórfico 

(vegetais que têm capacidade de inibir a perda de água, pelo processo de evaporação, eles 

possuem dispositivos funcionais ou estruturais, que lhes atribuem esta característica) que as 

plantas apresentam é causado pelas condições oligotróficas devido aos solos fortemente 

lixiviados, ácidos, com elevados teores de alumínio e ferro, pobres em nutrientes e 

praticamente desprovido de húmus. 

O Cerrado é um dos principais domínios morfoclimáticos do país, mas sofre com a 

ameaça constante de extinção, devido inicialmente aos “[...] manejos aplicados às terras de 

Cerrados, paralelamente a uma extensiva, ainda que incompleta, modernização dos meios de 

transportes e circulação” (AB´SABER, 2005, p. 35). Sabe-se que aproximadamente 80% da 

biodiversidade sofreram alterações na fauna e flora, sendo que 48,37% do Cerrado foram 

desmatados (IBGE, 2010). Em Goiás, a situação é mais agravante, os indicadores do IBGE 

(2010) revelam que cerca de 65,11% do domínio foram desmatados. Os parques de 

preservação representam apenas 1,5% de todo o Cerrado goiano (ALMEIDA, 2005, p. 326). 

Devido ao processo ocupacional, muitas interferências foram realizadas no Cerrado e, 

consequentemente, a paisagem foi transformada bruscamente. É o que será apresentado a 

seguir. 

1.3  CERRADO, OCUPAÇÃO E CONSEQUÊNCIAS NA CONTEMPORANEIDADE  

Durante muitos anos, o Cerrado foi ocupado e utilizado apenas como forma de 

subsistência para as sociedades primitivas (BARBOSA, 2002). Mas sua real ocupação 

aconteceu com a Mineração de Ouro, que teve o seu início em 1726 e chegou ao seu auge em 

1750, momento que gerou esgotamento da matéria prima procurada. (FUNES, 1996).  

Com a Mineração de Ouro e tendo a agricultura e a pecuária como atividades 

subsidiárias, aconteceu de fato o processo de ocupação e exploração do Cerrado. Este foi 

ainda mais intensificado com a expansão internacional do capital, e acelerado a partir de 1950 

com a Divisão Internacional do Trabalho. Por contribuições deste processo e da adoção de 

uma política de integração nacional, realizada pelos governos militares, houve uma expansão 

da ocupação efetiva do território nacional. Segundo Silva, Tomé e Rosa (1999), a maior 

ocupação do território nacional, que aconteceu após as décadas de 1950 e 1960, ocorreu 

mediante a industrialização, uma intensa migração inter e intra-regional, a urbanização, a 

tecnificação e a expansão da agricultura. Almeida (2008) afirma que, 
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Para o ideário desenvolvimentista que caracterizou as principais políticas 

governamentais desde a década de cinquenta do século XX, as vastas terras 

do Cerrado e Caatinga significavam, e ainda significam, um espaço com 
viabilidade econômica, obscurecendo, dessa forma, seu potencial enquanto 

biodiversidade. A expansão da monocultura da soja, embora venha 

favorecendo a balança comercial brasileira, também está afetando 
sensivelmente o ecossistema e as populações locais. No caso da 

biodiversidade, há a perda de habitat de inúmeras espécies animais e 

vegetais, o que reflete sobre aquelas populações gradualmente privadas de 

sua base de recursos. Isso compromete sua identidade cultural enquanto ser 
humano cerradeiro e caatingueiro (ALMEIDA, 2008, p. 55). 

 

A partir da década de 1970, inicia-se uma série de projetos governamentais, 

objetivando a integração dos vazios da Amazônia e de parte da região Centro-Oeste, ao 

Centro Sul, ocorrendo assim a construção de várias rodovias, como as BR-020, 040, 060, 158, 

163, 262, 267 e 364. Soma-se a isto a construção de Brasília, no planalto central brasileiro, 

lançando a base para a intensificação do processo de ocupação do Cerrado (MELO, 2003). 

Inicia-se nessa mesma década uma grande ocupação do Cerrado, mediante a 

expansão da fronteira agrícola, que o insere dentro do cenário nacional de produção 

agropecuária com alto grau de mecanização. Teixeira Neto (2008), diz que: 

Se por mais de dois séculos a chapada e os cerrados foram vistos como 
pastos naturais e eram classificados como terra de terceira ou quarta 

categoria, o interesse que hoje eles despertam é justamente o oposto do que 

são as zonas de mata, de boa cultura, mas excessivamente acidentadas e 
impróprias para a mecanização moderna. Os papéis se inverteram: essa 

grande reserva de valor, que antes era boa apenas para criar gado solto, e 

assim mesmo com uma certa reticência, hoje em linguagem que beira o mau-

gosto, é o filé mignon da moderna agricultura (TEIXEIRA NETO, 2008, 
p.238-239). 

Nesse período da década de 1970 ocorre a introdução de plantas exóticas, e de 

acordo com Teixeira Neto (2008) as pastagens naturais foram ocupadas por monoculturas 

produzidas em escala comercial e industrial. O sensível capim-gordura, planta integrante da 

paisagem de um domínio sem ocupação humana, cede lugar para a resistente braquiária 

(Brachiaria decumbens), planta invasora e agressiva do cerrado nativo que auxilia na 

alimentação do gado. Neste momento, ainda surgem os primeiros campos de soja, arroz e de 

milho, que modificaram amplamente a região. 

A agricultura comercial deu aos ambientes de chapada do Brasil e de Goiás e 

Tocantins, em particular, a fisionomia de um imenso campo verdejante, 

celeiro que abastece de grãos exportáveis o mercado externo de soja e o 

interno de milho (TEIXEIRA NETO, 2008, p. 244). 
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Compartilhando do mesmo pensamento, Oliveira (2005) afirma que “[...] a visão que 

se constrói no imaginário coletivo não é mais a de um bioma ou de um domínio fitogeográfico 

natural, mas sim de uma região econômica, tida como o grande “celeiro” do Brasil. 

Em decorrência desse intenso processo de ocupação do Cerrado, várias são as 

atividades que de alguma forma agridem o seu patrimônio natural. Essas agressões podem ser 

verificadas pelas seguintes práticas: a mineração contaminou corpos de água com o uso do 

mercúrio, o crescimento da malha viária, a expansão urbana sem política adequada de 

ocupação territorial, o desmatamento e a poluição, aumentaram a ameaça ao domínio do 

Cerrado. Mas, a agricultura e a pecuária são as grandes responsáveis pela ocupação e 

transformação do Cerrado, pois, juntas são responsáveis por enorme destruição aos meios 

naturais, causando agressões aos solos e ao lençol freático, com a utilização de agrotóxicos e 

insumos químicos, alta mecanização, além da realização periódica de queimadas.  

Estima-se que 80% dos elementos do Cerrado, sua biodiversidade, já tenham sido 

alterados. Dos 2.038.953 km²,  48,37% já foram desmatados, e em Goiás 65,11% (IBGE, 

2010). Grande parte do Cerrado é de propriedade particular, o poder público apresenta alguns 

esforços para sua conservação, porém ainda tem se apresentado insuficiente, pois, apenas 1% 

de todo o Cerrado está destinado a reservas legais. 

De vaqueiro e agricultor tradicional, o homem passou a ser usineiro, sojeiro, 

arrozeiro, em grande escala. O trator substituiu o cavalo e o boi na faina 

diária. Os hábitos tradicionais no falar e no vestir, no comercializar seus 
produtos mudaram bruscamente (TEIXEIRA NETO, 2008, p. 241). 

Segundo Santos (1996) o que diferencia o homem e as outras formas de existência é 

o trabalho, e este influencia diretamente ao seu redor, modificando-se e transformando a 

natureza constantemente, logo, o Cerrado vem sendo transformado pela ação do trabalho 

humano. Através das variáveis novas, mudam as relações preexistentes e estabelecem outras, 

apresentando, assim, uma dialética entre o novo e o velho. O trabalho para ser executado 

exige a transformação do espaço ao qual está inserido, o Cerrado está localizado em um 

espaço de produção do trabalho e, em parte, a sociedade justifica sua transformação para a 

produção agropecuária e para a obtenção do lucro ou da sua sobrevivência. 

Almeida (2005) afirma que: 

Para o ideário desenvolvimentista que caracterizou as principais políticas 

governamentais desde a década de cinquenta do século XX, as vastas terras 

do Cerrado significavam, e ainda significam, um espaço com viabilidade 
econômica, obscurecendo seu potencial como biodiversidade (ALMEIDA, 

2005, p. 327).  
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A participação do estado foi de suma importância para o processo de ocupação do 

Cerrado, variados planos e programas governamentais foram implantados para que ocorresse 

a promoção dos produtos com intenção de exportação dos mesmos. Tais programas foram: 

“PLADESCO (Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Centro-Oeste), 

POLOCENTRO (Programa de Desenvolvimento do Cerrado), PRODOCER (Programa de 

Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento do Cerrado)” (ALMEIDA, 2005, p. 

329). 

Pode-se inferir, pelo curso do desenvolvimento econômico, que diversos projetos 

estarão atuando nas próximas décadas no sentido de estimular a expansão da produção de 

alimentos e de bioenergia no Cerrado e, tal dinâmica, invariavelmente influenciará o grau de 

intensificação dos sistemas de produção e a magnitude do avanço da fronteira agrícola em 

direção à Amazônia. Os níveis de antropização que vem alterando o domínio morfoclimático 

do Cerrado indicam a necessidade da formulação de planejamento voltado ao investimento 

(capital e humano) em ações multidisciplinares e coordenadas, por vezes envolvendo 

diferentes agentes de visões conflitantes sobre o assunto, de maneira a equacionar os 

diferentes desafios que se acumulam nas esferas econômica, social e ambiental. O processo de 

ocupação age modificando o Cerrado, desta forma deve-se buscar alternativas para um estudo 

detalhado de como se pode fomentar uma sensibilização da população e de seus 

representantes em busca de uma política de conservação ambiental. 

Sabe-se que a importância de determinado espaço e/ou território é constituída 

mediante a identidade presente na sociedade local. Para Almeida (2005), as identidades 

podem ser formadas com base em características: históricas e patrimoniais, naturais ou 

socioeconômicas e vividas. A referida autora afirma que, conforme o grau de pertencimento 

ou de identidade, a sociedade local poderá agir como: apáticos e resignados, que não se 

identificam com o local; migrantes potenciais, que vão em busca de melhores perspectivas em 

outros locais; modernizadores, que buscam a modernização para todas as suas ações, 

consequentemente se tornam bem sucedidos; tradicionalistas, que buscam manter o projeto 

territorial atual ou de modelo antigo; e os regionalistas, que buscam o desenvolvimento 

econômico de sua região a qualquer preço.  

Assim, Almeida (2005), dialogando com Castells (1999), afirma que a construção da 

identidade é “um constructo histórico para o qual contribuem a História, a Geografia, a 

Biologia, instituições, a memória coletiva, fantasias pessoais e aparatos de poder e revelações 
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de cunho religioso” (ALMEIDA, 2005, p.341). Mas, estas podem variar de acordo com 

tendências sociais, projetos culturais, econômicos e sua visão de tempo/espaço. 

Em defesa do local e compreensão da visão de tempo/espaço, a Geografia busca, 

atualmente, a reflexão com perspectiva de defesa do Cerrado feita por agentes que estão 

inseridos nesse processo, por considerar que ações de conservação natural dos seus ambientes 

são possíveis de se realizar, uma vez que interesses pela sua biodiversidade visando a 

utilização laboratorial (farmacêutica e indústria cosmética) e o turismo enquanto contribuintes 

de possibilidades econômicas para a população local podem ser estimulados substituindo a 

exploração predatória. 

Pode-se ocupar o Cerrado, no entanto, este processo ocupacional deve priorizar ações 

conscientes de utilização adequada com foco em sua conservação, e não somente para atender 

à lógica da produção em grande escala como se têm presenciado em diferentes lugares. 

Como dito anteriormente, é no lugar onde se estabelece uma relação de 

pertencimento é que a sociedade luta pelo interesse local, vive saudosa e valorativamente uma 

relação de conservação do que elege como importante. E é neste sentido que, ao considerar o 

processo histórico de ocupação do Cerrado, procurou-se relatar o vivenciado em Jataí/GO e 

assim constatar, conforme citado a seguir, que como em outros lugares a população cerradeira 

jataiense, seus costumes e suas tradições, foram sendo considerados atrasados e substituídos 

por uma ideologia que não prioriza as relações socioambientais locais.  

1.4 OCUPAÇÃO DO CERRADO E A CIDADE DE JATAÍ/GO 

O município de Jataí está localizado no sudoeste do estado de Goiás e seu processo 

de ocupação seguiu os moldes dos demais lugares que compõem o Cerrado brasileiro. 

Durante a década de 1970, ocorreu um aumento significativo da população urbana em 

detrimento de subsidiar serviços para atender à agropecuária local. Em especial, viu-se 

expandir a agricultura comercial, com a imigração de povos sulistas, que introduziram no 

Cerrado suas técnicas e sua forma de viver e atuar no ambiente. 

Nesta mesma década inicia-se um processo intenso de transformação do Cerrado, 

eles (os sulistas) eram vistos pela população local e pelo capitalismo como pessoas 

trabalhadoras e com visão futurista, os moradores locais os viam como os destruidores. Nos 

dizeres de Lima (1998): 

Esses campos que descrevo aqui, já não existem mais. As máquinas 
assassinas do Progresso passaram sobre eles e, arrastando tudo consigo, 



42 

 

deixaram a terra nua de qualquer vegetação. Ao ronco furioso dos tratores, 

os animais fugiram espavoridos e a terra, limpa, sem uma árvore, ficou para 

sempre deserta. (LIMA, 1998, p.27). 

 Os que chegaram viram povos “atrasados” que possuíam em alguns casos até os 

meios para produzir, mas não ousavam fazê-lo. Aqueles não observaram os costumes e 

tradições que eram mantidos por décadas, que os impediam de correr risco, de “ficar com o 

nome sujo”. O que conheciam eram campos que pouco produziam e a tal soja não sabia o que 

era. Neste sentido Lima (1988) descreve: 

Quando para cá vieram os gaúchos e compraram aqueles chapadões dizendo 
que eram para a agricultura, nós, goianos, rimos na cara deles. Plantar roça 

no chapadão!? Só sendo louco! Chapadão só serve para criar gado e assim 

mesmo só presta no tempo das águas. Mas os gaúchos sabiam o que estavam 
fazendo. Sem darem maiores explicações, adentraram aquelas chapadas e da 

terra dura fizeram com suas máquinas uma pasta uniforme. Não demorou 

muito e, aos olhos assombrados dos goianos incrédulos, surgiram imensas 
lavouras de uma planta estranha que aqui nos nossos meios ninguém 

conhecia. Era a soja. (LIMA, 1988, p.27). 

Desta maneira, as “[...] transformações que tiveram como objetivo principal inserir, 

de fato, o território goiano na economia capitalista e, consequentemente, tornar o Cerrado 

produtivo e lucrativo, alteraram de forma significativa a configuração socioespacial do 

território goiano” (CHAVEIRO, 2009, p. 228). O que era rural passou a ser agrícola, a terra 

tida como de baixa produtividade se tornou um “paraíso” com vistas ao agronegócio. 

No entanto, essa visão não é a dos povos cerradeiros nem antes, nem na 

contemporaneidade, pois estes “partilham da perspectiva integrada, a natureza é una, pois não 

há separação entre o material e o imaterial, mas um permanente e incessante diálogo que 

assegura a vida plena” (CASTILHO E CHAVEIRO, 2010, p. 55). 

Nas décadas de 1970, com a vinda da soja, e na de 1980, da cana-de-açúcar, o estado 

de Goiás se tornou um dos grandes produtores agrícolas do país. Porém, a modernização 

agrícola não se deu de forma regular, ela privilegiou uma minoria e excluiu uma grande parte 

da população, e essa se viu obrigada a migrar em busca de melhores condições de vida. 

Segundo Chaveiro (2009) esse foi um “processo desigual e concentrador”, tanto de renda, 

quanto de pessoas. Em Jataí não foi diferente. Hoje se vive as marcas desse processo, uma 

minoria que tem acesso a viagens internacionais, direito a compras em São Paulo e Rio de 

Janeiro e uma minoria que é privada de mínimas condições de vida. Pelá e Mendonça (2010, 

p. 62) afirmam que “presencia-se em cidades como Mineiros e Jataí uma enorme disparidade 

socioeconômica que antigamente era característica exclusiva das grandes metrópoles”.  
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Igualmente a outras cidades que se constituíram no Cerrado, Jataí é fruto do processo 

de ocupação impulsionado pelo campo. A princípio com características tímidas, oriundas de 

uma prática agrícola tradicional, com o predomínio da população no campo e a cidade com a 

função de exercer atividades de complementação do campo. Posteriormente, com a revolução 

tecnológica, a relação campo/cidade torna-se de interdependência e complementaridade, na 

qual os interesses da cidade passam a ser de grande relevância para a mobilidade do campo. 

De acordo com Melo (2003), Jataí/GO é fruto do esgotamento da economia 

mineratória de outros Estados do Brasil, que impulsionou migrantes para Goiás, e também da 

expansão da agropecuária tradicional.  

A cidade de Jataí foi edificada graças à economia fortalecida pelas relações sociais 

estabelecidas na cidade e o trabalho no campo. De acordo com Melo (2003): 

Permaneceram em Jataí, até meados da segunda metade do século XX, as 

características da grande fazenda, com agricultura de subsistência e criação 
extensiva de gado, e da cidade, com incipiente papel econômico e com 

funções nitidamente político-administrativas, apesar de algumas mudanças 

ao longo do tempo (MELO, 2003, p.38). 

Até, aproximadamente, a década de 1950, Jataí manteve sua base econômica voltada 

à pecuária extensiva. A cidade nesse período era o lugar onde se buscava os produtos para 

suprir as necessidades locais, do campo e da cidade. A partir de 1960, Jataí como as demais 

cidades do Estado de Goiás vislumbra um crescimento econômico pautado na construção das 

rodovias, implantação da capital do país na cidade de Brasília e nas facilidades propiciadas 

pelo governo através de subsídios. 

A partir de então, mecanismos variados inserem-se no contexto econômico de 

Jataí/GO, produzindo um conjunto de redes adaptadas para atender às atividades agrícolas e à 

mecanização da agricultura. A cultura, o comércio, a economia como um todo foi alterada. 

Nas últimas décadas, Jataí/GO tornou-se uma importante cidade, a produção de grãos garantiu 

ao município uma colocação dentre os maiores produtores do país, e atualmente é vista com 

bons olhos pelo setor econômico brasileiro, já que observam-se investimentos no setor 

energético com a implantação de usinas para a produção do etanol. 

Segundo Silva (2009), para a formação do espaço urbano de Jataí quatro períodos 

podem ser analisados historicamente, mas sem rigidez temporal: o primeiro que se iniciou em 

1836, com as atividades agropecuárias; o segundo inicia-se com a modernização agrícola em 

1970, e a inserção da fronteira agrícola; no terceiro ocorre a consolidação da modernização 

agrícola, promovendo a expansão das monoculturas para exportação; o quarto período que 

teve seu início no ano de 2000 e vai até os dias atuais, houve a procura de novas alternativas 
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econômicas, a agroindústria, a produção sucroalcooleira e a possibilidade de investimento no 

turismo. 

Assim como ocorrera com o estado, a influência das atividades realizadas no campo 

e na cidade de Jataí/GO foi de total importância para o crescimento do município, pois a 

modernização agrícola estimulou o êxodo rural e o “intenso processo de urbanização” 

(SILVA, 2009, p.47).  

O contexto histórico de Jataí perpassa pelo surgimento impulsionado na vinda de 

pessoas que necessitavam mudar de atividade econômica para sua subsistência, os vindos de 

Minas Gerais e São Paulo, os mineiros, que se instalaram na região, expandiram a produção 

da pecuária e fortaleceram a implantação de empresas; posteriormente com a inclusão das 

atividades agrícolas mecanizadas, estimulou seu desenvolvimento urbano, com a expansão do 

comércio e serviços para manutenção desta atividade. Na atualidade, observa-se a 

preocupação por parte das autoridades do município com a realização de audiências públicas 

na Câmara dos Vereadores, dos encaminhamentos quanto à expansão da atividade 

sucroalcooleira que está se instalando na região, para a produção do etanol. 

A preocupação com os rumos do crescimento das cidades é algo a se pensar, pois, 

segundo Souza (2003): 

Para algumas pessoas, uma cidade “desenvolve-se” ao crescer, ao se 

expandir, ao conhecer uma modernização do seu espaço e dos transportes, ao 

ter algumas áreas embelezadas e remodeladas. Esquecem-se, com muita 
facilidade, duas coisas: os custos, sociais e ambientais, de tais progressos 

(SOUZA, 2003, p.95). 

 

Souza (2003) afirma que o desenvolvimento que deve importar é o sócio-espacial e 

não somente o econômico, porém, quando se observa uma cidade que não está em pleno vigor 

econômico, esta é tida como atrasada.  

Numa análise preliminar, considerando a convivência empírica com setores da 

sociedade e ao participar de audiências públicas na câmara dos vereadores em Jataí 

direcionadas à discussão do tema, observa-se que os otimistas abordam as questões voltadas à 

expansão do urbano e outros no desaparecimento da produção de grãos substituídos pela cana-

de-açúcar, os pessimistas falam na falência de empresas que estão instaladas no município há 

décadas. As atividades econômicas, com o passar dos anos, vão sendo alteradas para atender à 

nova demanda do mercado e assim as antigas podem se tornar obsoletas.  

De fato, nos últimos quinze anos, ocorreram investimentos em Jataí em diferentes 

setores econômicos, como exemplo: indústria de roupas, ensino básico e superior, 
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supermercados, lojas (de roupas, adereços, calçados, agropecuárias, veículos novos e usados), 

e em 2011 inaugura-se um shopping. Com um discurso de suprir aos anseios da sociedade 

mercadologicamente, o Jatahy Shopping é mais um sinal de que diferentes ramos estão se 

expandindo no município. O que pode ser contemplado é uma expressiva transformação das 

atividades econômicas da cidade, expandindo o urbano e adequando-o às novas realidades, 

ainda que nem todos concordem. 

Como nos demais espaços do Cerrado brasileiro, Jataí/GO é fruto do processo de 

ocupação e está constantemente se adaptando às novas demandas econômicas. As questões 

ambientais são levantadas apenas em raros momentos por simpatizantes de um discurso 

sufocado por uma imposição, ora fortalecido por aspectos econômicos, ora quando se esbarra 

nas leis ambientais e são necessárias adaptações para que possam ser autorizadas pelo poder 

público.  

Observa-se que, tanto Jataí como outros municípios que se estabeleceram no 

Cerrado, a lógica que se instalou é a do capital com vistas à produção, e assim muito tem que 

ser discutido, refletido, analisado e aplicado para que o Cerrado não fique apenas na memória 

dos que hoje o conhecem ou dos que sabem que existiu. 

Neste sentido, acredita-se que, ao conhecer o lugar onde se vive, cada pessoa poderá 

individual ou coletivamente buscar meios para refletir ou agir de forma a conservar o seu 

ambiente, e nas escolas podem-se inserir conceitos que nortearão as ações futuras da 

sociedade. E, assim, torna-se ação do ensino de Geografia na cidade de Jataí/GO refletir sobre 

as práticas desenvolvidas para a formação do conceito de Cerrado com vista à mudança do 

quadro que se expande. 

1.5  PERTENCER PARA MUDAR O QUADRO QUE SE EXPANDE POR TODO O 

CERRADO 

As questões econômicas e políticas transformam as paisagens do Cerrado, por um 

discurso de integração com o mundo, e se tornaram, conforme os autores citados 

anteriormente, um território desigual e separado em suas particularidades.  

Espera-se que ações voltadas para o uso adequado do meio natural e em especial do 

Cerrado sejam tomadas pelo poder público e pela população em geral com maior intensidade, 

e, ainda, que o poder privado reflita sobre a importância de ser participante ativo por sua 

conservação. 
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Neste sentido, Chaveiro (2008) afirma que “entra aqui a noção de pertencimento 

como posse sem propriedade e de experiência vital como conteúdo da própria mudança”. Para 

o autor: 

[...] está para os defensores do Cerrado corporificarem os sentidos de 

mudanças, pois a realidade de um ecossistema, de um bioma, de um 
domínio, e os sentidos de uma cultura e da política só se afirmam para o 

sujeito se envolver o significado da vida do Outro como parte de sua própria 

vida. Ou de sua vida como parte desse Outro. O Cerrado, por essa 
compreensão, não está, portanto, apenas fora do corpo com as classes de 

vegetação, com as classes de solo, com suas bacias hidrográficas, suas 

formas e estruturas de relevo. Está dentro, na pele, no cérebro. Ele existe em 

movimento e pode ser ação – e criação (CHAVEIRO, 2008, p.95). 

   

Como dito, o Cerrado é um importante domínio morfoclimático brasileiro, que abriga 

um número muito grande de espécies da fauna e flora do país. Seu solo é adaptável para 

receber diferentes culturas, seu clima é favorável ao desenvolvimento vegetacional, as 

principais bacias hidrográficas brasileiras estão localizadas neste domínio e dependem de seu 

equilíbrio para continuar existindo. Enfim, sua biodiversidade pode contribuir para a produção 

laboratorial tanto de remédios como cosméticos, sendo uma possibilidade de visão para a sua 

conservação. 

Todavia, essa sua importância permanece em discursos de preservação proferidos por 

grupos isolados em prol de uma intocabilidade e, assim, fazem com que continue propício à 

exploração desordenada pela sociedade, como dito anteriormente, pela agricultura comercial, 

a urbanização ou até mesmo pelo processo de ocupação desordenado. 

O processo de ocupação intensificado a partir do período de 1950 a 1970, 

principalmente com a expansão da fronteira agrícola, tem devastado os seus ambientes 

naturais, destruído e/ou adormecido as culturas cerradeiras. As áreas do Cerrado estão sendo 

transformadas. A agricultura, pecuária, além da inserção de espécies exóticas, elevação do 

contingente populacional, construção de grandes obras de engenharia, substituem a vegetação 

original, desalojam sua fauna, destroem a flora, consequentemente provocam grandes 

impactos socioambientais. Assim, torna-se necessário o aprofundamento de estudos a respeito 

dos impactos causados pelo processo de ocupação, para que possa implantar meios de 

conservação dos ambientes naturais do Cerrado e ainda resgatar culturas que foram 

adormecidas. 

Nesse sentido, o que deve ser feito é a realização da aplicação de medidas de 

conservação, repensando o modelo de desenvolvimento e criando políticas socioeconômicas 
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que conciliam prosperidade, crescimento financeiro e sensibilização da população, 

valorizando a importância do Cerrado e dos povos cerradeiros.  

É inegável que nesta base de produção tecnológica que gerou mudanças na 

organização do trabalho excluiu indiscriminadamente as questões socioambientais do Cerrado 

e, assim, fez surgir uma população que não se sente pertencente a ele.  

Para Pecora o pertencimento: 

[...] implica vivências de situações comuns no processo histórico e social. 
Isso acarreta modos característicos de posicionamento perante as situações 

sociais, como estilo próprio de pensar e experienciar os eventos 

historicamente relevantes. Assim, o que se evidencia é a existência de uma 

“unidade” ou, se preferirmos, identidade de um grupo ou, ainda, de uma 
geração (PECORA, 2007, p. 72). 

 

Para que se possa formar a identidade dos indivíduos ou de grupos, primeiramente 

cada um deve sentir-se pertencente ao lugar. Nas palavras de Andrade (2008): 

[...] a identidade representa parte fundamental da experiência das pessoas 

com o lugar, sendo que sua construção acontece em consonância com o 

surgimento de formas de pertencimentos, e se desdobra nas práticas 
culturais, religiosas e socioeconômicas. Estas servem como meios para se 

consolidarem os sentidos atribuídos aos modos de vida (ANDRADE, 2008, 

p. 175).  
 

Mesmo sendo nascida em Jataí, a maioria dos alunos que participaram da entrevista 

com 78% do corpus, reconheceram que o Cerrado existe, porém o identifica apenas como 

fauna e  flora, não reconhecem a importância de suas águas, o solo, e o que é mais agravante, 

nenhuma das palavras evocadas faz referência a pessoas no Cerrado. 

Por sua vez, o que se estabeleceu em Jataí, igual em outros municípios cerradeiros, 

foram representações sociais formalizadas por uma lógica que reconhece o Cerrado enquanto 

produto econômico. Nas palavras de Chaveiro (2008), “de repente, a palavra “cerrado” ganha 

aura de nobreza. No circuito institucional, expressões como “Capital do cerrado”, “Universo 

do cerrado”, “Agricultura cerradeira” traduzem-se como ecos de uma forte representação” 

(CHAVEIRO, 2008, p.75). 

Pode-se, pois, afirmar que a identidade que se estabelece no Cerrado dá sentido ao 

território e delineia as territorialidades. Neste sentido, Chaveiro (2008) afirma que “o cerrado 

se coloca no centro de uma disputa de sentido, de uso e de filiações simbólicas, econômicas e 

políticas” (CHAVEIRO, 2008, p.75). 

Assim, observa-se que nos colégios esta lógica também foi edificada, e entender 

como as representações sociais estão sendo formadas (objeto do próximo capítulo), torna-se 
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de fundamental importância para compreender os elementos constitutivos do processo 

educacional, em especial do ensino de Cerrado pela Geografia, e contribuir para que a 

sociedade local conheça o Cerrado e assim possa sentir-se pertencente a ele. 
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2 CAPÍTULO II – REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: RECURSO PARA A 

COMPREENSÃO DO ENSINO DE CERRADO PELA GEOGRAFIA  

As representações sociais foram nesta pesquisa uma ferramenta metodológica para a 

análise e discussão do ensino de Cerrado pela Geografia tendo como objetivo a compreensão 

de como está se formando as representações sociais dos alunos nos colégios estaduais em 

Jataí sobre o referido tema. Tais abordagens aqui são relatadas com vista à descoberta dos 

resultados e à compreensão do fenômeno com a finalidade de reflexão acerca da compreensão 

das representações como indicativo de direcionamento da prática pedagógica do ensino de 

Geografia. 

No âmbito das discussões que foram se estabelecendo sobre o Cerrado e com o 

advento da modernização, necessidades foram impostas por uma sociedade de consumo e 

assim identificam-se a cada dia novas formas de organização e ocupação dos espaços, o que 

propicia o surgimento de diferentes representações sociais. Cada grupo se organiza para 

atender as necessidades que lhes são impostas, formando representações variadas. 

Na sociedade contemporânea, destacam-se as nações que produzem “ideias”, as 

transformam em técnicas e estas se materializam no espaço. Moscovici afirma que “[...] nas 

sociedades modernas, as diferenças refletem uma distribuição desigual [...]” (MOSCOVICI, 

2009, p. 15), todas as diferenças espaciais que podem ser de ideias, técnicas e renda geram 

diferentes representações.  

Pensa-se então que o conhecimento concreto, sentido e vivido por diferentes grupos 

que se organizam conforme seus interesses ou possibilidades, considerando as características 

variadas e peculiares de cada um e a forma de lidar com os saberes oriundos de diferentes 

visões de um mesmo objeto, faz fortalecer a importância dos estudos focados na compreensão 

entre a diferença como especificidade e a influência dos grupos na configuração sócio-

espacial.  

Anjos (2010), com base em Moscovici (2003), afirma que são dois os tipos de 

pensamentos presentes na cultura moderna “[...] de um lado a ciência, de outro o pensamento 

do senso comum. Avalia que esses saberes aparecem em polos simetricamente opostos, 

produzindo uma bifurcação entre o pensamento considerado ingênuo e os conhecimentos 

científicos” (ANJOS, 2010, p. 16). Ambos os conhecimentos podem se encontrar em 

diferentes momentos da vida em sociedade. 
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Serge Moscovici formulou a Teoria das Representações Sociais na França, em 1961, 

com sua publicação intitulada La Psicanalyse, son image et son public, publicada no Brasil 

em 1978, com o título de: A representação social da psicanálise. Esta teoria busca a 

compreensão do fenômeno vivido cotidianamente entre as pessoas, pois, “[...] seu objetivo é 

descobrir como os indivíduos e grupos podem construir um mundo estável, previsível, a partir 

de tal diversidade” (MOSCOVICI, 2009). Sua análise perpassa as experiências que cada 

indivíduo realiza diariamente. É um pensar em conjunto sobre determinados assuntos que 

constituem as representações sociais, que, por conseguinte, são fenômenos sociais e devem 

ser entendidas a partir do seu contexto por intermédio das funções simbólicas, ideológicas e 

do sistema de rede que estão vinculadas. 

Nessa linha de raciocínio, Lima (2006) afirma que Moscovici “[...] investigou as 

transformações dos conhecimentos científicos, quando passados do domínio de especialistas, 

para entrarem no senso comum, identificando como as pessoas assimilavam e transportavam 

para suas práticas estes saberes” (LIMA, 2006, p.34). 

Os saberes são criados, transformados e se consolidam, e ao se consolidarem formam 

os conhecimentos consensuais e reificados. Os conhecimentos consensuais são formalizados 

pelo senso comum e os reificados são advindos da ciência. Cada universo é constituído de três 

dimensões: informação, atitude, representação ou imagem (LIMA, 2006). 

De acordo com as representações sociais, a informação é o conhecimento que grupos 

possuem sobre determinados assuntos ou conceitos, ou seja, objetos sociais; a atitude é a ação 

praticada com base em escolhas direcionadas pela informação que possuem sobre os objetos 

sociais no que diz respeito a certo ou errado, bom ou ruim; a imagem é a representação ou 

reprodução mental de uma percepção ou sensação anteriormente experimentada. 

Jodelet, contribuindo com o esclarecimento conceitual da definição dos significados 

das representações sociais, afirma que é: 

[...] uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com 

um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social. Igualmente designada como saber de senso 
comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é 

diferenciada, entre outras, do conhecimento científico. Entretanto, é tida 

como um objeto de estudo tão legítimo quanto este, devido à sua importância 
na vida social e à elucidação possibilitadora dos processos cognitivos e das 

interações sociais (JODELET, 2001, p. 22). 

 

As representações sociais são expressas por meio de grupos que atuam em conjunto 

no espaço que ocupam, estes espaços são constituídos a partir do conhecimento que seus 

atores possuem sobre como devem agir para atender a suas necessidades e a de sua 
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comunidade. O conhecimento que é obtido pela sociedade na atualidade está impregnado de 

informações que partem tanto da academia quanto do cotidiano sendo envolvido pelo senso 

comum. Lima (2006) afirma que, 

[...] as sustentações de conhecimentos já formados e reformados referentes 

às questões do mundo, não acontecem exclusivamente nos laboratórios e 
espaços científicos. Em todos os lugares onde habitam homens, saberes são 

criados, transmitidos e muitas vezes transformados. (LIMA, 2006, p.34). 

 

O processo de formação das representações sociais se dá com base em dois aspectos, 

a objetivação e a ancoragem. Objetivação é quase uma materialização da palavra, Sá (2002) 

afirma que “a objetivação consiste em uma “operação imaginante e estruturante”, pela qual se 

dá uma forma – ou figura – específica ao conhecimento acerca do objeto, tornando concreto, 

quase tangível, o conceito abstrato, como que “materializando a palavra”. (SÁ, 2002, p. 47).  

Ancoragem é tornar o desconhecido algo familiar. Para o referido autor é a 

“incorporação de novos elementos de saber em uma rede de categorias mais familiares”. (SÁ, 

2002, p. 46). 

Nesse sentido, os sistemas midiáticos relacionam-se com a influência da 

comunicação na edificação da conduta onde as instâncias comunicativas e cognitivas estão 

vinculadas às inserções sociais. 

As representações sociais são identificadas em um universo consensual sendo 

repassadas pelo senso comum de geração a geração e esta pode possuir influências de 

diferentes atores da sociedade, sendo incorporados conhecimentos científicos ou não que são 

repassados pela comunicação, que orientam a vivência das pessoas, tendo por função a 

elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos. 

Lima (2006) afirma que as representações sociais têm quatro funções: de saber, 

identitárias, de orientação e justificatórias. 

Funções de saber permitem assimilar, compreender e explicar a realidade, 
partindo da troca de conhecimentos e informações, construindo assim, as 

referências comuns na vida social. 

Funções identitárias são aquelas que definem os processos que formam as 
identidades individuais e permitem a constituição e permanência da 

especificidade dos grupos sociais. 

Funções de orientação indicam os horizontes e os caminhos que guiam os 

comportamentos e as práticas, filtram e selecionam, desta forma, as 
informações e valores permissíveis ou inaceitáveis na sociedade. 

Funções justificatórias permitem explicar os motivos que levam as pessoas a 

tomar certas posições e apresentar comportamentos em diferentes 
circunstâncias vivenciais (LIMA, 2006, p.40). 
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Jodelet (2001) ampliando o estudo das representações sociais recomenda que ainda 

deve-se considerar a articulação com os elementos afetivos, mentais e sociais.  

A teoria das representações sociais pode ser vista por três vertentes conforme afirma 

Sá (1998): 

[...] uma mais fiel à teoria original, liderada por Denise Jodelet, em Paris; 

uma que procura articulá-la com uma perspectiva mais sociológica, liderada 

por Willem Doise, em Genebra; uma que enfatiza a dimensão cognitivo-
estrutural das representações, liderada por Jean-Claude Abric, em Aix-en-

Provence (SÁ, 1998, p. 65). 

 

A presente pesquisa seguiu a proposição de Jean-Claude Abric formulada em 1976, 

com o Núcleo Central. Abric (2003) afirma que o Núcleo Central das representações é 

determinado tanto pela natureza do objeto representado como pelo tipo de relação que o grupo 

mantém com este objeto. É por intermédio da identificação do núcleo central que é possível 

fazer o estudo comparativo das representações. O núcleo estruturante de uma representação 

assume duas funções fundamentais: 

-Uma função geradora: ela é o elemento através do qual se cria, ou se 
transforma, o significado dos outros elementos constitutivos da 

representação. É através dele que os outros elementos ganham um sentido, 

um valor. 
-Uma função organizadora: é o núcleo central que determina a natureza dos 

elos, unindo entre si os elementos da representação. Neste sentido, o núcleo 

é o elemento unificador e estabilizador da representação (ABRIC, 2003, p. 

31). 
 

As representações sociais, segundo Sá (2002) apud Abric (1994), são compostas por 

contradições aparentes, por se apresentarem ao mesmo tempo estáveis e móveis, rígidas e 

flexíveis, consensuais e com diferenças interindividuais. Porém, possui uma entidade unitária, 

composta por um sistema interno duplo composto por dois subsistemas: um sistema central (o 

núcleo central) e um sistema periférico. A figura 5 apresenta as funções diferenciais de cada 

um dos sistemas citados. 

Figura 5 – Características do sistema central e do sistema periférico de uma representação.  

SISTEMA CENTRAL SISTEMA PERIFÉRICO 

Ligado à memória coletiva e à história do grupo 
Permite a integração de experiências e 
histórias individuais 

Consensual, define a homogeneidade do grupo Tolera a heterogeneidade do grupo 

Estável e Coerente Flexível 

Rígido Tolera as contradições 

Resistente às mudanças Evolutivo 

Pouco sensível ao contexto imediato Sensível ao contexto imediato 

Funções: - gera o significado da 

representação, determina sua organização. 

Funções: - permite a adaptação à realidade 

concreta, permite a diferença do conteúdo 

    Fonte: SÁ, Celso Pereira de. Núcleo Central das representações sociais. 
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Tanto o sistema central que é normativo quanto o sistema periférico que é funcional 

são essenciais para a organização interna das representações sociais e compõem o que Abric 

em 1976 denominou de Núcleo Central, que focaliza sua atenção sobre os próprios fenômenos 

de representação social. (SÁ, 2002). 

O Núcleo Central é composto por diferentes tipos de elementos, mas Abric salientou 

dois deles, os normativos e os funcionais, e ainda existem os relacionados ao grau de 

importância para o grupo de sujeitos que são os principais e os adjuntos. (LIMA 2006). 

Os elementos normativos são diretamente originados do sistema de valores 

dos indivíduos. Eles constituem a dimensão fundamentalmente social do 
núcleo e da representação ligada à história e à ideologia do grupo. São eles 

que determinam os julgamentos e as tomadas de posição relativas ao objeto. 

Os elementos funcionais são associados às características descritivas e à 
inscrição do objeto nas práticas sociais ou operatórias. São eles que 

determinam as condutas relativas ao objeto (ABRIC, 2003, p. 41). 

Os elementos principais e adjuntos também são indispensáveis para a representação, 

porém, o primeiro é absoluto, já que não permite negociação e o segundo, portanto, 

secundário. 

Os elementos obtidos por uma representação social estão implícitos em um 

comportamento pertencente a um dado objeto, e é por meio de sua identificação que se pode 

provocar uma mudança de atitude. 

2.1.1 Representações sociais e o ensino de geografia 

A sociedade está repleta de elementos complexos que para compreendê-los faz-se 

necessário seu estudo. Conhecer as relações sociais e saber como se formam as representações 

sociais de determinados grupos permite atuar de forma a garantir ações equilibradas. Partindo 

de tal afirmativa, a Geografia e as representações sociais são possíveis de diálogo. Jodelet 

(2005) afirma que “o campo da educação oferece um espaço privilegiado para o estudo dessas 

relações dialéticas. Pode-se observar, em efeito, o jogo das representações sociais nos 

diferentes níveis do sistema educativo”. (JODELET, 2005, p. 41). 

Segundo a referida autora, com o advento das reformas educacionais, a partir da 

década de 1980, o sistema escolar adquire um novo objetivo, o de garantir a igualdade de 

oportunidade para todos. Observam-se alguns princípios definidos nas Diretrizes da Educação 

Nacional. 

Artigo 2º - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
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I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II. Liberdade de aprender, ensinar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber; 
III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV. Respeito à liberdade e apreço à tolerância; (LDB Lei 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996). 
 

Tal reforma sugere novos alunos, “[...] que escapam do sistema, que questionam a 

legitimidade dos conhecimentos transmitidos e que definem uma nova função para a escola: 

promover a coesão social.” (JODELET, 2005, p.43). Esses novos alunos trazem consigo 

informações imprescindíveis para a elaboração de conceitos necessários para suas vidas 

futuras. 

A partir de então, se faz necessária a compreensão destes alunos para se reformular 

as estratégias de ação dentro dos centros educacionais. A experiência vivida e compartilhada 

nos grupos passa a ser de grande significação para a introdução dos conhecimentos científicos 

“valorizados em razão de sua pertinência para os sujeitos ou de sua adequação ao sistema de 

valores.” (JODELET, 2005, p. 47). O que cada aluno está aprendendo nos estabelecimentos 

de ensino “ele aprende a partir do que o rodeia na sua primeira infância com os pais, amigos, 

camaradas, depois ao longo da sua aprendizagem na escola. Ao que lhe foi transmitido se 

junta à experiência que ele carrega”. (CLAVAL, 2008, p. 21). 

A compreensão das práticas sociais que geram transformações no espaço é objeto de 

estudo das representações sociais. Por sua vez, a Geografia busca esta compreensão, 

permitindo assim, um diálogo entre as duas Ciências. Tanto a Geografia quanto as 

Representações Sociais buscam o entendimento do que foi e vem exercendo influência na 

sociedade e desta na natureza “[...] a produção da Geografia pelo indivíduo depende, entre 

outras determinações, do conjunto de representações sociais sobre o espaço” 

(CAVALCANTI, 2001, p. 123). A multiplicidade de ocorrências que estão presentes na vida 

das pessoas e as mudanças no quadro socioespacial, faz desse diálogo uma leitura do 

existente. O movimento social está presente no discurso geográfico e na análise das 

representações sociais, resultando na materialização do espaço consolidando a produção da 

paisagem. (SANTOS, 2009).  

Santos (2009), compartilhando do pensamento de S. Moscovici (1968), afirma que a 

ação humana realizada através do “trabalho está em relação direta com um modo particular de 

constituição da natureza” (SANTOS, 2009, p. 234). Desta forma, o trabalho humano é um 

elemento de um sistema de trocas em uma organização econômica e, portanto, de relações 

sociais. 
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Para que se efetive a compreensão do que está sendo aplicado em sala de aula e que 

está refletindo na sociedade, necessita-se buscar a interação com o aluno através das 

representações sociais que vão sendo construídas por meio do ensino.  

O estudo das representações sociais tem, assim, como suporte a vida 
cotidiana e a atividade cognitiva dos sujeitos que as formam. Essa 

constatação permite a convicção de que o estudo do conteúdo das 
representações dos alunos sobre Geografia é um caminho para melhor 

conhecer o mundo vivido dos alunos, suas concepções e seu processo de 

construção de conhecimento (CAVALCANTI, 2001, p.32). 

As escolas são espaços de interação e formulação do conhecimento sistematizado, 

constituindo-se em espaço de construção de representações e de identidades que consolidam 

as práticas educacionais e que contribuem para a efetivação do saber. Saber este que será 

utilizado por toda a vida, pois resulta em ações idealizadas ou não por parte dos agentes 

envolvidos.  

2.1.2 Coleta dos dados 

Os dados foram obtidos por meio da coleta de evocações de palavras. Para 

participarem da investigação, os sujeitos foram convidados a assinar o termo no qual se 

esclarece que as informações coletadas são mantidas em sigilo e o anonimato dos alunos é 

preservado. Para os alunos menores, foi solicitado que seu responsável legal assinasse um 

documento dando-lhes a permissão para participação da pesquisa. E, em anexo ao mesmo 

documento, assinavam um termo de consentimento (APÊNDICE A).  

O instrumento para coleta e todos os procedimentos da pesquisa foram devidamente 

autorizados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (APÊNDICE B). 

As evocações foram obtidas mediante os elementos que compõem a estrutura das 

representações sociais: núcleo central e elementos periféricos, conforme teoria de Abric 

(1994b apud SÁ, 1998), que segundo o autor, permite o acesso, muito mais fácil e rápido do 

que na entrevista, aos elementos cognitivos dos sujeitos. Assim, foram solicitadas a oitenta e 

um por cento dos alunos cinco palavras soltas, sem formar frases, para cada questão vinculada 

ao tema indutor Cerrado; a pergunta foi: Cerrado é ...? Tal procedimento levou à 

identificação dos elementos estruturais e do conteúdo das representações sociais. 

O documento elaborado teve por finalidade: coletar as palavras pela técnica da 

associação de palavras; identificar dados censitários essenciais para a análise e interpretação 
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das informações obtidas; contextualizar as palavras elencando frases e dando sentido a cada 

uma. 

A área de estudo que compõe a pesquisa envolve cinco escolas estaduais, a saber: 

Colégio Estadual Alcântara de Carvalho, Colégio Estadual João Roberto Moreira, Colégio 

Estadual José Feliciano Ferreira, Colégio Estadual Nestório Ribeiro e Colégio Estadual 

Marcondes de Godoy, conforme representada na Figura 6 abaixo: 

Figura 6 - Localização dos colégios estaduais de ensino médio na área urbana de Jataí (GO) 

em 2010 

 

 

O percurso metodológico da pesquisa foi delineado em quatro momentos distintos, 

porém complementares, de acordo com o detalhamento relatado na introdução, sendo eles: 

revisão bibliográfica, pesquisa documental, coleta e análise dos dados. 

2.1.3 Caracterização da amostra 

A coleta foi realizada dentro das unidades de ensino, nas respectivas salas de aula, 

sendo solicitado, previamente, à coordenação pedagógica, um horário adequado e a 

autorização dos responsáveis para sua aplicação. 

Os sujeitos que participaram da pesquisa foram os alunos do terceiro ano do ensino 

médio, porém, denominado hoje como quinto período do ensino médio – mudança nominada 
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Ressignificação do Ensino Médio em Goiás. Segundo a Subsecretaria Regional de Educação 

de Jataí, desde o ano de 2009, não se utiliza mais o sistema seriado e sim semestres, conforme 

orientação do Ministério da Educação. No entanto, mais recentemente, no segundo semestre 

de 2011, alguns debates tem sido realizados no sentido de retornar ao sistema seriado anual e 

pensa-se em novas mudanças para 2013 ou 2014. 

As informações censitárias quanto ao número de alunos e à localização das unidades 

escolares foram obtidas junto a SRE Jataí, com a utilização do sistema SIGE que disponibiliza 

o quantitativo de alunos por escolas e períodos de toda a regional de Jataí. Foi observado que 

em um universo de seiscentos e dez alunos matriculados, distribuídos em vinte e nove turmas, 

quatrocentos e sessenta e três estão distribuídos em vinte e uma turmas localizadas na zona 

urbana, sendo estes os alunos investigados. 

A figura 7 apresenta as escolas visitadas e a quantidade de sujeitos investigados em 

cada uma delas.  

Figura 7 - Colégios visitados e quantidade de sujeitos investigados por colégio em Jataí/GO - 

2011 

 

             Fonte: Organização dos dados realizada pela autora. 

 

Conforme pode ser observado na figura 7, em alguns colégios existe um maior 

número de alunos entrevistados que outros. Tal fato ocorre devido, em alguns casos, à 

localização, em outros, a oferta de maior número de salas e ambiência propícia ao ensino 

médio, e ainda ao porte físico de cada um, comportando maior ou menor número de alunos.  

Um fato que influenciou na obtenção de 80% da população total foi a quantidade de 

alunos faltosos no ensino noturno. A coordenação pedagógica informou que muitos alunos 
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faltam por trabalharem durante todo o dia e à noite, muitas vezes, não conseguem frequentar 

regularmente as aulas. A figura 8 apresenta o quantitativo de alunos trabalhadores ou não, 

investigados. 

Figura 8 - Quantidade de alunos investigados trabalhadores ou não nos colégios estaduais de 

Jataí/GO-2011. 

 

                       Fonte: Organização dos dados realizada pela autora. 

 

Dos alunos investigados, o maior número presente nos colégios, durante a coleta dos 

dados, foi no turno matutino, conforme figura 9, reforçando a informação que os alunos 

trabalhadores matriculados no ensino noturno costumam faltar. No turno vespertino, o 

quantitativo de alunos matriculados é trinta e cinco alunos, sendo investigados 29 destes. 

 

Figura 9 - Quantidade de alunos investigados matriculados por turno nos colégios estaduais de 

Jataí/GO - 2011 

 

                       Fonte: Organização dos dados realizada pela autora. 

 

O procedimento de contato com os colégios foi realizado pessoalmente. No primeiro 

contato, apresentaram-se aos gestores os objetivos propostos da investigação, e mediante o 
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aceite em permitir e contribuir com a pesquisa, marcava-se em conjunto com a coordenação 

de turno, o melhor momento para a realização da coleta. Todos os colégios se 

disponibilizaram, prontamente, em participar, se envolveram e colaboraram com a execução 

da pesquisa. 

O instrumento de coleta foi aplicado de forma coletiva, por sala, levando-se em conta 

a disponibilidade de cinquenta minutos para cada turma, duração de uma aula. A participação 

dos alunos ocorreu de forma individual e facultativa. 

A maioria dos alunos entrevistados está em idade adequada ao ensino médio, entre 

dezesseis e dezenove anos, não exibindo número preocupante de defasagem idade/série, 

conforme apresentado na figura 10. 

 

Figura 10 – Quantidade de alunos investigados conforme faixa etária dos colégios estaduais 

de Jataí/GO- 2011 

 
                         Fonte: Organização dos dados realizada pela autora. 

 

A maior parte dos alunos que estão matriculados neste ano de dois mil e onze, no 

quinto período do ensino médio da rede pública estadual de Jataí, nasceu nesta cidade, 

conforme figura 11. 
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Figura 11 - Quantidade de alunos investigados nascidos ou não em Jataí/GO nos colégios 

estaduais em 2011. 

 

                       Fonte: Organização dos dados realizada pela autora. 

 

Esse dado foi relevante para a pesquisa devido ao fato de estar diretamente ligado ao 

sentimento de pertença. Quando se fala que o sentir-se pertencente a um determinado lugar, 

um dos fatores predominantes é viver e conviver no lugar de nascimento, os 73% de alunos 

que participaram da pesquisa contrariam tal afirmativa. Mas ao analisar aos documentos que 

são utilizados para trabalhar o tema Cerrado compreende-se que as questões físicas e visíveis 

da paisagem são mais reforçadas e, muitos alunos não se sentem inseridos no Cerrado por 

viverem em Jataí - zona urbana - e não em meio à vegetação do Cerrado. 

 Como veremos, a compreensão das representações sociais é um importante recurso 

para o conhecimento de parte da realidade vivida dentro dos estabelecimentos de ensino. 

Considerando que no caso investigado a prática de ensino tem priorizado as questões globais 

para atender a demanda por acesso as universidades e aos exames nacionais, mostrando-se 

superficial e ingênua quanto ao tema investigado. 

2.1.4  Preparação do corpus de palavras evocadas 

Anjos (2010), corroborando com as ideias de Nóbrega e Coutinho (2003), afirma que 

“após a realização da coleta é necessário que se proceda a uma codificação dos dados” 

(ANJOS, 2010, p. 44). Segundo as autoras torna-se essencial a amarração de palavras de 

sentidos próximos, sendo considerada a de maior frequência. 

A organização do corpus faz-se necessária para que erros ortográficos ou de 

digitação, possam ser eliminados, ou ainda, palavras de mesmo sentido ou no singular e 

plural, chegando-se, assim, a estatísticas melhores. A preparação do corpus se deu conforme 
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sugerido pelo manual do EVOC (2003) considerando: explicação das palavras obtidas quando 

da formação das frases; flexão gramatical, quando gênero e a número; sinônimos e palavras 

com significados idênticos ou semelhantes. 

Assim, com a preparação do corpus, podem-se utilizar diferentes programas, porém 

foi adotado nesta pesquisa o software EVOC, que permite o conhecimento das dimensões 

estruturais da representação, distinguindo o núcleo central e o sistema periférico, 

identificando as representações sociais. 

2.1.5 Processamento de dados 

Com base na proposta da abordagem estrutural das representações sociais, com a 

utilização do programa computacional EVOC, dois critérios são combinados: frequência e 

ordem média de enunciação das palavras. Tal combinação fornece o denominado quadro de 

elementos estruturais, identificando-se a estrutura da representação do grupo estudado. O 

quadro é formado por quatro partes sendo elas: núcleo central, primeira periferia, zona de 

contraste e segunda periferia. (ANJOS, 2010). 

Figura 12 - Quadrantes da estrutura de representação social e suas respectivas denominações. 

 

 

Núcleo central 

 

 

Primeira periferia 

 

Zona de contraste 

 

Segunda periferia 

                                   Fonte: ANJOS 2010, p. 46  

O Núcleo Central, teoria complementar a das Representações Sociais, é composto 

por elementos mais frequentes e mais importantes. Na primeira periferia estão presentes os 

elementos periféricos mais importantes, frequência elevada e alta ordem média de enunciação. 

Na Zona de contraste estão presentes as palavras pouco evocadas, frequência baixa. A 

segunda periferia contém os elementos de baixa frequência e pouco importantes. (ANJOS, 

2010). 

O software EVOC considera duas etapas de análise para a formação dos quadrantes, 

denominadas RANGMOT e TABRGFR. Anjos (2010) explica que: 
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O subprograma RANGMOT proporciona um relatório com a classificação 

das palavras evocadas em ordem alfabética, apresentando também a 

frequência de cada uma delas e a ordem de evocação. No final da listagem 
consta a média das ordens de evocações, OME, e também uma distribuição 

das frequências das palavras, o que possibilita realizar um ponto de corte, 

para cálculo da média. Para este fim, aplica-se a lei de Zipf, conforme a qual 
se deve observar o acontecimento de uma queda brusca e a estabilização na 

relação das palavras. O passo subsequente no processamento dos dados se 

refere ao subprograma TABRGFR que fornece um relatório contendo as 

palavras com as quais será elaborado o quadro de elementos estruturais a 
serem analisados (ANJOS, 2010, p. 46-47). 

 

Outros subprogramas são utilizados pelo software EVOC, inclusive o SELEVOC, 

que permite a subdivisão do corpus de análise, a partir das variáveis e o COMPLEX que 

permite a comparação entre os subgrupos (ANJOS, 2010), para que sejam obtidos os 

resultados relativos ao item indutor Cerrado, conforme apresentação a seguir.  

2.2 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS RELATIVOS AO ITEM 

INDUTOR „CERRADO‟ 

2.2.1 Elementos estruturais das representações 

Para identificação dos atributos que compõem o sistema central e periférico das 

representações sociais de Cerrado, o software EVOC disponibiliza os elementos estruturais 

referentes ao mote indutor segundo os alunos matriculados e que cursam o quinto período ou 

terceiro ano do ensino médio dos colégios estaduais de Jataí/GO. 

Os dados obtidos referente ao corpus indutor „Cerrado‟ apresentaram 1.873 

referências, sendo possível agrupá-las em 277 diferentes palavras. A frequência média 

observada foi de 25 e mínima 12. A quantidade total de palavras evocadas que compõem os 

elementos estruturais soma 1.309 incidências, ou seja, 69,9% do conjunto considerado 

(ANEXO 2). 

2.2.2 Categorização dos vocábulos 

Para que fosse obtida a representação social dos alunos do quinto período do ensino 

médio da rede pública estadual de Jataí/GO, buscaram-se categorias de análise dos atributos 

acerca do tema com base em uma análise geográfica. As categorias identificadas foram: 
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pertencimento, valorização de aspectos econômicos, conservacionismo, preservacionismo, 

identificação da existência, conhecimento científico ou escolar e associações diversas. 

 

Figura 13 - Categorias de análise acerca do tema indutor „Cerrado‟, referente à pesquisa feita 

nos colégios estaduais em Jataí/GO - 2011.   

ITEM CATEGORIA f % 

1 IDENTIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA 1153 62 

2 PERTENCIMENTO 222 11 

3 CONHECIMENTO CIENTÍFICO OU ESCOLAR 160 9 

4 ASSOCIAÇÕES DIVERSAS 129 7 

5 CONSERVACIONISMO 84 4 

6 VALORIZAÇÃO DE ASPECTOS ECONÔMICOS 75 4 

7 PRESERVACIONISMO 61 3 

 

TOTAL 

 

100 

        Fonte: Pesquisa em campo. Organização dos dados realizada pela autora. 

 

Como mostra a figura 13, houve predomínio de vocábulos que ressaltam a 

identificação da existência do Cerrado, com 62% dos casos, bem à frente das demais 

categorias analisadas. 

Concernente à identificação da existência do Cerrado foram evocadas 90 palavras 

diferentes e 1.153 vezes. Estes vocábulos estão reunidos na próxima figura 14: 

Figura 14 - Atributos da categoria: Identificação da existência do Cerrado segundo alunos do 

ensino médio dos colégios estaduais de Jataí/GO-2011 

 

    Fonte: Pesquisa em campo. Organização dos dados realizada pela autora. 
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Os dados estatísticos da tabela indicam destaque para a frequência dos vocábulos 3- 

animais com 208 f, 8- árvores com 120 f, 34- frutos com 86 f, 52- mato com 42 f, 58- 

natureza com 71 f.  

Os alunos relacionaram vários atributos ao Cerrado, o que permite a constatação de 

que eles sabem de sua existência, reconhecem que o Cerrado é algo importante, mas ao 

contextualizar os atributos por meio de frases eles abordam algo sem significado. Segundo 

frases de alguns alunos ao contextualizar a palavra „animais‟ abordaram: 

 

Os animais se adaptaram ao calor do cerrado. Sujeito 1 
Os animais são lindos; Sujeito 17 

Os animais seres que completam e cuidam do cerrado. Sujeito 18 

Os animais encontrados nos cerrados são variados. Sujeito 30 
Animais precisam do cerrado para sobreviver. Sujeito 42 

Em todos os lugares encontramos animais, no cerrado não é diferente. 

Sujeito 108 

A natureza exuberante possui várias espécies de animais e plantas. Sujeito 
116. 

 

Os significados das palavras conforme explicação de Cavalcanti (2005) concordando 

com Vygotsky “compõem a consciência individual, mas são, ao mesmo tempo, construídos no 

âmbito interindividual, têm um caráter social”. (CAVALCANTI, 2005, p. 7). 

Nessa perspectiva, para se obter significação referente a determinadas categorias, 

constrói-se interindividualmente a consciência individual. Pode-se ter uma imagem sobre 

determinada categoria, mas esta pode não apresentar significado algum para sua existência. A 

formação de conceitos deve superar a associação, a atenção, a formação de imagens. 

Conforme argumenta Cavalcanti (2005), elas devem estar diretamente ligadas ao uso do 

signo. 

No trabalho com o significado, no diálogo com a linguagem geográfica, na 
introdução de conceitos científicos e na busca de sua apropriação pelo aluno, 

está a possibilidade do processo de generalização, que é fundamental para o 

pensamento conceitual (CAVALCANTI, 2005, p. 16). 

O conhecimento acerca de determinado assunto ou conceito é adquirido por meio da 

formação do significado e não somente de sua imagem. Os alunos, então, apresentam imagem 

de Cerrado, sabem o que é o Cerrado, porém estas informações são superficiais e/ou estão 

presentes em todos os domínios morfoclimáticos mundiais como exemplo: animais evocados 

208 vezes, árvores 120 vezes. Assim, ao relatar o que é Cerrado, o fazem com base no que 

aprenderam como algo existente, porém sem que este tal Cerrado seja parte de suas vidas. 
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O sentimento de pertencimento ou pertença é a ligação emocional ou afetiva do 

indivíduo com o lugar. Como afirma Heidrich (2006). 

A consciência do espaço refere-se a um sentimento de pertencimento a um 
lugar ou território, consiste no campo da identidade e relaciona-se com a 

intencionalidade com a qual faz a representação de nossas ligações, 

constroem-se os mitos e definem os agrupamentos humanos (HEIDRICH, 

2006, p. 21). 

 

Durante a fase adulta as ações que todo indivíduo irá praticar estarão diretamente 

ligadas ao sentimento que este adquiriu durante a sua vida, e o pertencer a determinado lugar 

influenciará em suas ações. Conforme afirma Callai (2005): 

Reconhecer, enfim, a sua identidade e o seu pertencimento é fundamental 

para qualquer um entender-se como sujeito que pode ter, em suas mãos, a 

definição dos caminhos da sua vida, percebendo os limites que lhe são 

postos pelo mundo e as possibilidades de produzir as condições para sua 
vida. [...]. Ao se reconhecer o lugar como parte de nossa vida, como um 

dado que nos permite criar uma identidade e termos a ideia de 

pertencimento, será possível agir para o grupo, e não apenas para servir a 
interesses externos (CALLAI, 2005, p. 16). 

Para que se possa conhecer o que é consensual para os grupos, faz-se necessário 

compreender como estes se organizam e quais são os interesses comuns. A referida autora 

afirma ainda que: 

Nessa perspectiva, torna-se interessante investigar qual é a identidade desses 

lugares, a partir dos interesses das pessoas que ali vivem. Reconhecer os 
valores, as crenças, as tradições e investigar os significados que têm para as 

pessoas que vivem ali. A cultura, que dá esse conjunto de características às 

pessoas e aos povos, se expressa no espaço por meio de marcas que 
configuram as paisagens. [...]. Cada lugar tem uma força, uma energia que 

lhe é própria e que decorre do que ali acontece. Ela não vem de fora, nem é 

dada pela natureza. É resultado de uma construção social que se dá na 
vivência diária dos homens que habitam o lugar, resultado do grau de 

consciência das pessoas como sujeitos do mundo onde vivem e dos grupos 

sociais que constituem ao longo de sua trajetória de vida. È resultado do 

somatório de tempos curtos e de tempos longos que deixam marcas no 
espaço (CALLAI, 2005, p. 17). 

A categoria pertencimento obteve 11,85% dos atributos evocados, com 45 palavras 

diferenciadas e 222 evocações. A tabela 13 apresenta a frequência de cada atributo e a 

porcentagem de importância dentro da categoria. 

Nestas palavras, podem se identificar compreensões sobre pertencimento abordadas 

por Callai (2005), e as características expressas pelas pessoas e povos se configuram no 

espaço e se materializam na paisagem. No entanto, estas quarenta e cinco palavras não 

indicam uma quantidade expressiva para que se considere que os alunos do ensino médio dos 
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colégios estaduais de Jataí/GO possuam sentimento de pertencimento em relação ao domínio 

morfoclimático do Cerrado, uma vez que tais palavras indicam 11,69% de todo o corpus que é 

de 1.873 palavras. 

 

Figura 15 - Atributos da categoria: Pertencimento/Sentimento/Subjetividade segundo alunos 

do ensino médio dos colégios estaduais de Jataí/GO - 2011 

 
    Fonte: Pesquisa em campo. Organização dos dados realizada pela autora. 

 

Como mostra a figura 15 quanto ao predomínio de vocábulos que ressaltaram o 

pertencimento, o que apresentou maior incidência e consta no núcleo central é o „vida‟ com 

35,6% na categoria e 11,% em todo o corpus. 

Ao fazer a análise das frases em que a palavra „vida‟ foi evocada, observa-se que não 

é vida sinônimo de existência (o período de um ser vivo compreendido entre o nascimento e a 

morte), conforme aponta Houaiss (2009), mas sim como uma metonímia (conjunto de seres 

vivos classificados do ponto de vista da espécie, do meio ambiente, da época etc). Algumas 

das frases escritas pelos alunos que comprovam tal afirmação são:  

A vida; pois o cerrado sustenta uma grande fauna. (sujeito 2, aluno do 
colégio JR, situado em um bairro mais afastado do centro da cidade, do sexo 

masculino, tem dezesseis anos, não trabalha, estuda no turno matutino e não 

é nascido em Jataí/GO);  
As árvores é o que dá vida para o mundo. (Sujeito 4, aluna do JR, trabalha, 

estuda no turno matutino e é nascida em Jataí/GO);  

Os animais são vida do Cerrado. (Sujeito 7, aluna do JR, do sexo feminino, 

tem dezesseis anos, não trabalha, estuda no turno matutino e é nascida em 
Jataí/GO);  
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O pertencer ou sentimento de pertença, como dito anteriormente, está repleto de 

aprendizagens que são adquiridas durante toda a vida. A valorização das questões econômicas 

por determinados grupos pode influenciar diretamente na constituição das paisagens. Tuan 

(1983) considera que a reflexão sobre pertencimento deve ser analisada a partir de um cenário 

político e social de modernidade que afasta os seres humanos de sua realidade e de seu lugar, 

propiciando que os seres humanos percam seu referencial de espaço/tempo e assim ofusquem 

o seu agir. 

Nesse sentido, o pertencer a um lugar está, segundo Moreira (2008), diretamente 

ligado ao valor de uso e valores de troca do espaço. Para Cavalcanti (2001), produzir espaço é 

abordar todas as relações sociais em que o espaço é compreendido como componente da 

produção social em geral e que possui uma lógica própria. 

Quando o espaço é compreendido por uma lógica de valorização das questões 

econômicas compreende-se que é necessária a transformação das paisagens naturais ou 

humanizadas para atender à demanda gerada pelo consumo. 

Contudo, as questões diretamente ligadas a aspectos naturais são deixadas de lado e a 

lógica se torna a da obtenção do lucro, de preferência, imediato. 

Os elementos do conceito científico ou escolar são adquiridos dentro dos 

estabelecimentos de ensino, com a mediação do professor para a obtenção de conceitos por 

meio da construção da aprendizagem. A função de ensinar fica a cargo do professor que para 

Cavalcanti (2001)  

[...] é uma intervenção nos processos intelectuais e afetivos do aluno 
buscando sua relação consciente e ativa com os objetos de conhecimento. O 

objetivo maior do ensino, portanto, é a construção do conhecimento 

mediante o processo de aprendizagem do aluno. A intervenção intencional 
própria do ato docente diz respeito à articulação de determinados objetivos, 

conteúdos e métodos que levem em conta as condições concretas em que 

ocorre o ensino e seus diferentes momentos, planejamento, realização e 

avaliação. Em outros termos, a tarefa de intervenção no ensino escolar é 
basicamente do professor e consiste em dirigir, orientar, no planejamento, na 

realização das aulas e das atividades extra-escolares e na avaliação, o 

processo de conhecimento do aluno com base em determinados propósitos, 
em conteúdos específicos e em modos adequados para conseguir os 

propósitos definidos. (CAVALCANTI, 2001, p. 138). 

 

No entanto, o conhecimento científico ou escolar e sua significação tem sido algo 

deixado de lado nos colégios participantes da pesquisa, tendo uma participação de 8,54% de 

todo o corpus conforme figura 16. A mediação do conhecimento está se apresentando 
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superficial e assim, pode-se observar a importância do trabalho do educador no processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

Figura 16 - Atributos da categoria: Elementos do conceito científico ou escolar, segundo os 

alunos do ensino médio dos colégios estaduais de Jataí/GO – 2011 

 
  Fonte: Pesquisa de campo. Organização dos dados realizada pela autora. 

 

Os alunos ainda fazem associações diversas ao tema Cerrado (figura 17), não o 

relacionando a nenhum dado específico e não podendo ser considerado para análise das 

categorias escolhidas, pois, faz parte de apenas 7% de todo o corpus. 

Figura 17 - Atributos da categoria: Associações diversas, segundo os alunos do ensino médio 

dos colégios estaduais de Jataí/GO – 2011 

 
            Fonte: Pesquisa de campo. Organização dos dados realizada pela autora. 

 

Diegues (2004) afirma que o conceito de desenvolvimento sustentável originou-se da 

discussão acerca do pensamento conservacionista e da ideia de uso adequado e racional dos 

recursos naturais de Gefford Pinchot, mas com foco no benefício da maioria da sociedade, e 
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no intuito de utilizar os recursos naturais de forma controlada, garantindo a sua existência 

para as gerações futuras. 

A corrente conservacionista considera que é possível que ocorra uma exploração 

racional de recursos naturais garantindo o desenvolvimento econômico, a prevenção do 

desperdício e o uso dos recursos naturais para a maioria da sociedade. É a busca por uma 

relação equilibrada entre homem e natureza. 

 

Figura18 - Atributos da categoria: Conservacionismo/ Uso/ Alteração, segundo os alunos do 

ensino médio dos colégios estaduais de Jataí/GO – 2011 

 
Fonte: Pesquisa em campo. Organização dos dados realizada pela autora. 

 

O conservacionismo obteve 5% de todo o corpus, sendo 24 palavras diferentes e 

evocadas 89 vezes, apresentando pouca expressividade para o grupo de alunos entrevistados 

(figura 18). 

A figura 19 a seguir, apresenta a frequência evocada para a categoria valorização dos 

aspectos econômicos. 

Figura 19 - Atributos da categoria: Valorização dos aspectos econômicos/Produção segundo 

alunos do ensino médio dos colégios estaduais de Jataí/GO - 2011 
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  Fonte: Pesquisa em campo. Organização dos dados realizada pela autora. 

 

A categoria dos aspectos econômicos teve 36 palavras diferentes sendo evocadas 75 

vezes, e ocupando 4% de todo o corpus, não representando grande valorização de tais 

aspectos para os alunos entrevistados. 

O pensamento preservacionista propõe a intocabilidade da natureza, em que o 

homem não tenha acesso a determinados lugares ou que este acesso seja controlado, sendo 

vedada qualquer atividade de cunho exploratório dos recursos naturais. Para os 

preservacionistas, a natureza deve ser protegida do acesso dos seres humanos, criando assim 

áreas restritas. 

Diegues (2004) ressalta que a corrente preservacionista “pode ser descrita como a 

reverência à natureza no sentido da apreciação estética e espiritual da vida selvagem”. 

(DIEGUES, 2004, p. 30). Devem-se proteger os recursos naturais do desenvolvimento 

moderno, industrial e urbano. 

 

Figura 20 - Atributos da categoria: Preservacionismo, segundo os alunos do ensino médio dos 

colégios estaduais de Jataí/GO – 2011 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo. Organização dos dados realizada pela autora. 
 

O preservacionismo obteve 3% de todo o corpus, sendo 2 palavras diferentes e 

evocadas 56 vezes, apresentando pouca expressividade para o grupo de alunos entrevistados 

(Figura 20). 

A figura 21 contém os dados obtidos com os elementos estruturais de alunos 

referentes ao mote indutor Cerrado espontâneo. O núcleo central revela os atributos com 

maior frequência de evocação, o F refere-se à frequência, OME refere-se à ordem média 

evocada de 2,9, frequência mínima 12, frequência intermediária 25 do corpus total de 277 
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incidências, ou seja, 69,9% do conjunto considerado, conforme pode ser observado no 

ANEXO 1. 

O Núcleo Central foi composto pela ordem média evocada entre 2,310 e 2,712; a 

zona de contraste foi composta entre 2,806 e 2,833, a primeira periferia foi composta entre 

3,047 e 3,255; a segunda periferia foi composta entre 3,500 e 3,750.  

Na figura 21, estão relacionados os atributos com maior expressividade em todo o 

corpus. 

 

 

 

Figura 21- Elementos estruturais das representações sociais referente ao mote indutor 

Cerrado, segundo os alunos do ensino médio dos colégios estaduais de Jataí/GO – 2011 

 
                               Fonte: Pesquisa de campo. Organização dos dados realizada pela autora. 

 

Quando solicitado aos alunos que escrevessem cinco palavras, aleatoriamente, sobre 

o mote indutor “Cerrado é...” a maior frequência desse tipo de ocorrência foi obtido como 

pode ser observado na figura 21, no primeiro quadrante superior, à esquerda, que compõem o 

núcleo central, as palavras: animais, árvores, beleza, mato, natureza, vegetação e vida. O que 
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foi mais consensual, localizado no núcleo central obtido com as palavras evocadas, é o 

reconhecimento da existência do Cerrado, permitindo a constatação de que a temática não é 

desconhecida aos alunos participantes.  

Em se tratando das observações sobre o núcleo central, o conteúdo e o significado da 

representação social de „Cerrado‟ indicam maior referência à identificação da existência, 

sendo que dos 379 sujeitos entrevistados, 208 citaram o vocábulo animal, árvores 119, mato 

42, natureza 71 e vegetação 76; os demais atributos identificados no núcleo central são beleza 

com 48 incidências e vida com 79 - que indicam pertencimento.  

Todas as palavras evocadas presentes no núcleo central não refletem especificidades 

que são pertencentes apenas ao domínio morfoclimático do Cerrado: animais, árvores, beleza, 

mato, natureza, vegetação e vida, são palavras e atributos de todos os biomas, não só os do 

Brasil como também de todo o planeta. 

Quanto ao conjunto dos elementos periféricos da representação, as ocorrências 

observadas mesmo com índices menores, indicam que os alunos possuem conhecimento sobre 

a existência do domínio morfoclimático do Cerrado, em alguns casos, mesmo que poucos, 

fazem observações de caráter científico, como quando citaram: bioma, fauna, flora, 

biodiversidade, identificando-o com conhecimento adquirido nas instituições de ensino, 

porém o conhecem como os demais domínios, fazendo descrições abrangentes e não o 

caracterizando com particularidades, mesmo nessas poucas incidências observa-se que é uma 

abordagem ingênua. 

Observa-se por meio da análise dos resultados que nos estabelecimentos de ensino 

médio em Jataí os conceitos de Cerrado estão presentes superficialmente, assim, reflexões 

devem ser elencadas no sentido de conhecer o atual cenário e reformular as práticas com vista 

ao resgate do pertencimento pela comunidade escolar
6
.   

Com o intuito de conhecer o cenário atual, no capítulo seguinte estão relacionadas as 

análise dos documentos oficiais que norteiam os trabalhos nos estabelecimentos de ensino e 

sua influência para a formação do conceito de Cerrado. 

 

                                                

 

6 Comunidade escolar aqui se refere a todos os que direta ou indiretamente estão envolvidos na instituição de 

ensino, pais ou responsáveis, alunos, funcionários e simpatizantes. 
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3 CAPÍTULO III - FORMAÇÃO DO CONCEITO DE CERRADO POR ALUNOS 

DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE JATAÍ/GO 

Nesse capítulo, serão apresentados inicialmente os resultados das análises dos 

documentos oficiais que norteiam os trabalhos dentro dos estabelecimentos de ensino nos 

colégios estaduais de Jataí/GO, ainda que alguns autores questionem as orientações contidas 

em tais documentos se devem ou não ser seguidas, é importante saber que são os únicos 

documentos para o direcionamento de tais trabalhos. Em seguida, será abordado o que os 

dados revelaram sobre o ensino de Cerrado na educação básica nesta mesma cidade. 

Ao examinar as discussões anteriores e as realizadas especialmente no segundo 

capítulo da presente pesquisa, com base na análise dos resultados e considerando o nível de 

ensino dos pesquisados: alunos do ensino médio com faixa etária entre 14 e 19 anos, que são 

confrontados com novas perspectivas para as suas vidas, e ainda, muitos anseiam e/ou estão 

inseridos no mercado de trabalho, observa-se que nos estabelecimentos de ensino médio 

estadual em Jataí/GO a reflexão sobre a formação do conceito de Cerrado faz-se necessária, 

pois, este é um tema que remete ao estudo do lugar que é imprescindível para o ensino com 

significância, estimulando o surgimento e/ou fortalecimento do sentimento de pertença nos 

alunos. 

 Após a análise dos documentos oficiais, em especial dos Projetos Políticos 

Pedagógicos dos Colégios estaduais de Jataí, conclui-se: o que está sendo trabalhado em sala 

de aula são conteúdos globais, com finalidade específica para atender aos exames de ingresso 

nas universidades, e a valorização de questões socioambientais locais são apresentadas 

superficialmente, o que faz surgir uma sociedade local com visão geral ou com pouca 

profundidade compreensiva e argumentativa em relação aos aspectos regionais.  

Pelo contato e convivência cotidiana como professora em colégio estadual e com 

outros colegas, não só da disciplina de Geografia como de outras, observa-se que o termo 

preservação ambiental faz parte do cotidiano, porém observa-se que seu significado é pouco 

compreendido, sendo frequentemente abordado o termo focando no uso consciente do 

ambiente. Neste sentido, o mais adequado para estar presente seria o de conservação 

ambiental que é pouco ou nem abordado nesses estabelecimentos. 

Ao considerar que as representações sociais são construídas em conjunto e 

assimiladas individualmente e sabendo da grande importância que o ensino exerce na vida 
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social e coletiva das pessoas, torna-se imprescindível o estudo sobre as questões locais e 

regionais em cada lugar ao qual está se realizando o processo de ensino/aprendizagem.  

Nesta perspectiva, os mediadores do conhecimento devem sim utilizar como norte as 

questões gerais, globais, considerar o ingresso nas universidades, mas principalmente 

valorizar aspectos locais e regionais que irão refletir nas ações futuras desta geração. Sabe-se 

que um número expressivo de alunos do ensino médio estadual de Jataí/GO prioriza o 

ingresso no mercado de trabalho e muitas vezes estes não dão continuidade aos estudos, então 

por que só prepará-los para algo que não fará parte de suas realidades?  

Desse modo, um tema se destacou frente aos demais: o Cerrado. Este vem sendo 

trabalhado de forma homogênea aos demais biomas mundiais. Com vista a esta compreensão 

do cenário que direciona a formação do conceito de Cerrado nos colégios estaduais de ensino 

médio, em Jataí/GO, alguns documentos foram consultados, dentre eles: as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (PCNEM), os Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) das unidades que ministram aulas 

de ensino médio, conforme discutido a seguir. 

3.1 DOCUMENTOS OFICIAIS 

Os documentos que norteiam os trabalhos nos estabelecimentos de ensino foram um 

grande avanço para a educação como um todo e em especial para a Geografia, pois, devido às 

transformações que o espaço vem sofrendo e as novas necessidades que são impostas à 

sociedade, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), para atender tais demandas, propôs 

com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação orientações para o desenvolvimento das 

atividades e direcionamento na escolha dos conteúdos essenciais. Durante a década de 1990, 

foram formulados alguns documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

para o ensino fundamental e médio, que contemplaram todas as áreas do conhecimento e se 

tornaram norteadores do ensino.  

Os conteúdos apresentados em tais documentos abordam a preocupação com a 

cidadania, direitos humanos e responsabilidade ambiental, comprometendo todas as áreas do 

saber, resguardando a importância de se ter uma comunicação entre estas, com perspectiva 

interdisciplinar. O discurso geográfico, bem como o das demais disciplinas, é um reflexo do 

paradigma do ensino em geral, que se faz presente em um contexto social, político e 
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ideológico. Então, não podemos desconsiderar que estes documentos foram formulados pelo 

Estado e este no momento de sua elaboração expressou sua intencionalidade. 

Críticas a tais documentos foram levantadas tanto no método do processo de 

elaboração como nos aspectos conceituais, e assim logo em seguida publicou-se os PCN+ 

(1999).  

3.1.1 Parâmetros Curriculares Nacionais + (PCNs +) 

Este documento apresenta como conceitos básicos para o ensino de Geografia o 

espaço, paisagem, lugar, território, escala, globalização, técnicas e redes, conforme figura 22. 

 

Figura 22 - Conceitos estruturadores da Geografia, segundo os PCNs+ 

CONCEITO CONCEPÇÃO NORTEADORA 

 

ESPAÇO GEOGRÁFICO 

Conjunto indissociável de sistemas de objetos e de 

ações, que procura revelar as práticas dos diferentes 

grupos que nele produzem, lutam, sonham, vivem e 

fazem a vida caminhar. (Milton Santos). 

PAISAGEM Unidade visível do arranjo espacial. 

LUGAR Porção do espaço apropriável para a vida, que é vivido, 

reconhecido e cria identidade. 

TERRITÓRIO Porção do espaço definida pelas relações de poder, 

passando assim da delimitação natural e econômica para 
de divisa social. 

ESCALA Distingue dois tipos: geográfica e cartográfica. 

GLOBALIZAÇÃO, TÉCNICAS E 

REDES 

Globalização que por intermédio das redes, permite o 

acesso aos diversos lugares do planeta e a informações 

em tempo real. 

 Fonte: PCNs+ (1999). 

O que foi proposto pelos PCNs e posteriormente reformulado pelos PCNs+ foi 

chamado de “conceitos estruturantes” para o ensino de Geografia, conceitos estes que não 

apresentam características de manter-se engessados, sendo que o professor possui autonomia 

para atuar e incluir conteúdos que considerar de relevância para o processo de ensino 

aprendizagem no que tange à formação do cidadão pleno, devendo considerar as questões 

locais e regionais. O referido documento resgata a importância do ensino da Geografia e 

formaliza a necessidade do ensino partindo da vivência do aluno. 

Para que de fato fosse garantida a reflexão sobre a importância da valorização dos 

conhecimentos trazidos pelos alunos e sua articulação com o ensino de Geografia, observando 
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a necessidade de envolver profissionais especializados nas áreas específicas e sendo essa uma 

reivindicação da classe, o Ministério da Educação e a Secretaria da Educação Básica em 2006 

publicaram as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, e a Geografia compõe a parte 

das Ciências Humanas e suas Tecnologias. Dentre os consultores estiveram Celene Cunha 

Monteiro Antunes Barreira, Eliseu Savério Sposito, Helena Coppeti Callai, Lana de Souza 

Cavalcanti, Sonia Maira Vanzella Castellar, Vanda Ueda.  

3.1.2 Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) 

Esse documento foi formulado com base nos PCN+ e direciona os trabalhos que 

devem ser executados em sala de aula nos estabelecimentos de ensino da educação básica 

para o ensino médio na disciplina de Geografia. Ele realça a necessidade de valorização da 

cooperação entre os agentes educacionais, primando pelo planejamento contextualizado, com 

práticas pedagógicas adequadas. Tal documento incita a importância de se considerar as 

dinâmicas da sociedade, valorizando os conceitos estruturantes e articulações possíveis, 

conforme demonstra a figura 23. 

 

Figura 23 - Conceitos estruturantes e articulações segundo as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio 

CONCEITOS ARTICULAÇÕES 

ESPAÇO E TEMPO Principais dimensões da vida humana, considerando as 

formas e os processos de apropriação dos territórios, 

caracterização dos lugares definindo e redefinindo as 
localidades e regiões. 

SOCIEDADE Considerar todas as relações sociais que 

redimensionam o espaço, o tempo e os fenômenos da 

natureza.  

LUGAR Sentimento de pertencimento a certo território, 

concretização das relações sociais vertical e 

horizontalmente. 

PAISAGEM Expressão da concretização dos lugares, 
materialização do espaço. 

REGIÃO Consideram-se as diferentes escalas e particularidades 

do espaço geográfico. 

TERRITÓRIO O território é o espaço apropriado. 

Fonte: Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006). 
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As Orientações Curriculares para o Ensino Médio fortalecem a importância do 

ensino de Geografia voltado para o estudo do espaço geográfico, consideram de grande 

relevância a abordagem de seu ensino valorizando todas as escalas e articulando os conceitos 

e conteúdos, levando significado para a vida dos educandos. As OCEM propõem organizar os 

conteúdos geográficos por meio dos eixos temáticos. E para tanto os profissionais que estão 

trabalhando nos estabelecimentos de ensino possuem autonomia para articular os conceitos e 

conteúdos significativos para a localidade que estão atuando como mediadores do 

conhecimento. 

Com base em tais documentos, as unidades de ensino possuem autonomia para 

formular os Projetos Políticos Pedagógicos, inserindo os conteúdos necessários para a 

formação do cidadão pleno. Cidadão este que será atuante no processo de ocupação e 

transformação do espaço em que vive.  

O Projeto Político Pedagógico das unidades de ensino deve conter o planejamento de 

cada disciplina individualmente, e os conteúdos são selecionados pelos profissionais de cada 

área específica, considerando o currículo mínimo sugerido nas Diretrizes Curriculares para 

Educação Básica. 

Castellar (2010) contribui com o que o professor deve ter em mente para a 

elaboração do Projeto Político Pedagógico de sua unidade escolar, além de conhecer as 

Diretrizes sugeridas pelo Ministério da Educação e Cultura, deve-se refletir que: 

[...] as disciplinas devem ser, sem dúvida, referendadas pelos conceitos 

científicos, isso quer dizer que em qualquer proposta curricular, mesmo 
aqueles com projetos educativos e interdisciplinares, deve-se incorporar a 

dimensão científica, sem ignorar a dimensão cultural e as características do 

lugar (CASTELLAR, 2010, p. 50). 
 

Neste sentido, o ensino de Cerrado poderá ser ampliado nos PPPs dos colégios de 

ensino básico de Jataí, dando-lhe complementaridade para o estudo do lugar.  

3.1.3 Projeto Político Pedagógico (PPP) para o ensino médio no município de Jataí 

Nos colégios estaduais de Jataí que ministram aulas de ensino médio, no início do 

ano letivo, são realizadas reuniões pedagógicas para discussão dos conteúdos e conceitos de 

maior relevância para que sejam contemplados nos Projetos Políticos Pedagógicos de cada 

colégio, considerando a carga horária de duas aulas de cinquenta minutos semanais, e a 

necessidade de introduzir conteúdos que são considerados de grande relevância para o Exame 
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Nacional do Ensino Médio (ENEM) e para os de ingresso nas universidades. É obrigatória a 

presença dos representantes de cada uma das cinco unidades de ensino, pois, a partir da  

discussão é que se formula documento único que direcionará os trabalhos durante o ano 

nesses colégios. 

O Planejamento de Curso elaborado pelas cinco unidades escolares de ensino médio 

de Jataí foi disponibilizado pela Subsecretaria Regional de Educação de Jataí – Rede Estadual 

para que fosse possível fazer um levantamento dos conteúdos que contemplam o local, e em 

especial os aspectos do domínio morfoclimático do Cerrado. Souza (2009) destaca que se 

deve ter alguns cuidados ao analisar documentos, visto que existem vantagens e desvantagens: 

As vantagens das fontes advêm do fato de retirar evidências que 

fundamentem as afirmações e declarações do pesquisador. O uso de 

documentos possibilita também o acesso a dados não acessíveis por outras 

fontes de informações. Os cuidados decorrem do fato de que, por serem 
escolhidos pelo pesquisador, os documentos devem ser vistos como amostras 

representativas do objeto, devendo ser relativizadas quanto à manifestação 

do fenômeno de maneira geral (SOUZA, 2009, p. 24). 
 

Compreender o lugar enquanto espaço formado por uma sociedade em movimento 

possibilita ao aluno “conhecer e exercer a crítica sobre aquela realidade” (CALLAI, 2000, p. 

103). O Cerrado no município de Jataí é o que denominamos, na Geografia, o “lugar” para os 

jataienses.  

Pode-se identificar que os temas trabalhados, presentes nos PPPs dos colégios 

estaduais de ensino médio de Jataí, são divididos conforme sugerido pelas Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio, em eixos temáticos, conforme figura 24. 

 

Figura 24 - Eixos Temáticos sugeridos pelas OCEM e contemplados nos PPPs dos colégios 

estaduais de Jataí/GO- 2011 

EIXOS TEMÁTICOS TEMAS 

A dinâmica do espaço geográfico 

A representação do Espaço Cartográfico; A fisionomia da 

superfície terrestre; Ações em defesa do substrato natural e da 

qualidade de vida; As conquistas tecnológicas e a alteração do 
equilíbrio natural. 

Um mundo em transformação: as 

questões econômicas e os 

problemas geopolíticos 

Um mundo que se abre: redes, técnicas e fluxos; Um mundo que 

se fecha: blocos econômicos, nacionalismo, separatismo, tensões 

conflitos e guerras. 

O homem criador de paisagem/ 
modificador do espaço 

O espaço geográfico produzido/apropriado; A população 

Mundial: estrutura, dinâmica e problemas; a paisagem rural; a 

paisagem urbana. 

O território brasileiro: um espaço 

globalizado 

O Brasil no mundo globalizado; nacionalidade e identidade 

cultural, a ocupação produtiva do território; o problema das 

comunicações num território muito extenso; a questão ambiental 

no Brasil. 
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Fonte: Projeto Político Pedagógico fornecido pela Subsecretaria Regional de Educação de Jataí/GO -

2011. 

 

Porém, as orientações sugerem, para o ensino médio, sete eixos temáticos conforme 

figura abaixo, segundo as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

 

Figura 25 – Eixos temáticos sugeridos pelas Orientações Curriculares Para o Ensino Médio, 

2006 

1- Formação territorial brasileira;  

2- Estrutura e dinâmica de diferentes espaços urbanos e o modo de vida na cidade, o 

desenvolvimento da Geografia Urbana mundial; 

3- O futuro dos espaços agrários, a globalização, a modernização da agricultura no período 

técnico-científico informacional e a manutenção das estruturas agrárias tradicionais como 

forma de resistência; 

4- Organização e distribuição mundial da população, os grandes movimentos socioculturais e 

étnicos, as novas identidades territoriais; 

5- As diferentes fronteiras e a organização da geografia política do mundo atual, estado e 
organização do território;  

6- As questões ambientais, sociais resultantes dos processos de apropriação dos recursos 

naturais em diferentes escalas, grandes quadros ambientais do mundo e sua conotação 

geopolítica; 

7- Produção e organização do espaço geográfico e mudanças nas relações de trabalho, 

inovações técnicas e tecnológicas e as geografias; a dinâmica econômica mundial e as redes 

de comunicação e informações. 

     Fonte: Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006). 

Ao analisar a proposta nacional observa-se uma abordagem de distribuição de 

conteúdos em sete eixos temáticos, percebe-se que os colégios estaduais de Jataí, até o ano de 

2011, contemplam em seu material didático apenas quatro eixos, abordando vários conteúdos 

em escala global ou nacional, não fazendo referência a escala local ou regional. Os textos 

sugeridos para acompanhamento dos conteúdos são extraídos do livro didático adotado pelos 

colégios: “Geografia Geral e do Brasil” de Lucci, Branco e Mendonça (2009). E, para 

complementação são retirados do livro: “Projeto de ensino de Geografia” de Demétrio 

Magnoli e Regina Araújo (2009). Os textos são de grande relevância, mas, como abordam 

questões gerais, não realçam os aspectos locais ou regionais, sendo que estes devem ser 

inseridos. 
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3.1.4 Livro didático 

O livro adotado pelos colégios acompanha os alunos durante todo o ensino médio, 

seus conteúdos são distribuídos em unidades e nos PPPs são divididos em períodos (antes 

denominados primeiro, segundo e terceiros anos) e em bimestres. Neste sentido, busca 

contemplar o maior número de conteúdos possíveis, procurando assim atender a maioria das 

regiões brasileiras, não podendo aprofundar os conteúdos específicos, generalizando, dessa 

forma, as particularidades de cada uma. 

Tal livro faz referência a todos os biomas mundiais, o conteúdo sobre o Cerrado vem 

exposto em duas pequenas partes do capítulo 22 do livro, denominado “Dinâmicas climáticas 

e paisagens vegetais no mundo e no Brasil”, com 22 páginas. No entanto, nenhuma imagem 

fotográfica do bioma aparece: o que possui, conforme figuras 26 e 27, são fotografias da 

savana africana com referência ao mundo; floresta tropical e mangue com referência ao 

Brasil. São conteúdos gerais e não dão conta do local. Daí a grande tarefa que se apresenta ao 

professor de Geografia, à escola e à universidade: a produção do texto didático local. 

Figura 26 – Imagem do livro didático da referência de Cerrado no mundo 

 

Fonte: Livro didático (LUCCI; BRANCO e MENDONÇA, 2009, p. 326) 
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Figura 27 – Imagem do livro didático da referência de Cerrado no Brasil  

 

Fonte: Livro didático (LUCCI; BRANCO e MENDONÇA, 2009, p. 326) 

Esse fato torna-se preocupante à medida que se observa como o ensino de Cerrado 

pela Geografia na educação básica em Jataí está sendo mediado. Este tem refletido um quadro 

de não-pertencimento dos alunos para com este importante bioma, hoje considerado bioma-

território, que muito tem que ser discutido e analisado pela comunidade como um todo e a 

educação básica deve inserir-se neste diálogo. 

3.2 O CERRADO NO ENSINO BÁSICO EM JATAÍ: O QUE OS DADOS 

REVELAM 

O município de Jataí está localizado no Brasil Central, onde parte do domínio 

morfoclimático do Cerrado está presente, porém, em nenhum momento do planejamento ou 

nos documentos oficiais das unidades pesquisadas, faz-se referência ao estudo deste 

importante domínio morfoclimático para a região, não resgata sua vultosa biodiversidade, ou 

até mesmo os povos que ali estão. O que se observa é a valorização de aspectos relacionados 

ao processo de uso e ocupação de diferentes lugares voltados ao que se tem chamado de 

agronegócio, e, assim, pode-se identificar que os educandos fazendo um paralelo com o que 
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viram nos estabelecimentos de ensino, internalizam uma grande notoriedade quanto aos 

aspectos de ocupação e uso do solo indiscriminadamente, considerando que são necessários 

para que possa obter condições confortáveis de vida, e perpetua-se este processo, sem levar 

em conta aspectos de conservação e/ou valorização socioambiental. 

Os Projetos Políticos Pedagógicos e o livro didático dos colégios pesquisados estão 

considerando apenas o Cerrado enquanto ambiente natural e seu estudo tem-se demonstrado 

superficial e ingênuo.  Neste sentido, faz-se necessário: 

[...] entendê-lo como produto da história social, sobretudo um ambiente que 

se localiza; que foi e é apropriado; que possui lógicas atuais, culturas 
diversas ou resistências; que está em movimento e que possui um sentido 

socioespacial proveniente do cruzamento das variáveis internas e externas 

que se configuram e desenham-no enquanto território (CASTILHO E 
CHAVEIRO, 2010, p.43). 

 

Faz-se necessário, portanto “ver o Cerrado a partir de suas diversas esferas (naturais, 

políticas, culturais, econômicas e sociais)” (CASTILHO E CHAVEIRO, 2010, p. 49). 

Os dados obtidos trouxeram informações que possibilitaram perceber alguns 

elementos constitutivos das representações dos sujeitos pesquisados acerca do tema Cerrado. 

Considerando que o processo de construção do conhecimento acontece no espaço de 

representação em que os sujeitos pesquisados estão inseridos, esses dados são significativos, 

pois explicitam o grau de conhecimento, de compreensão e de percepção demonstrados. 

Ao analisar os documentos e Projetos Políticos Pedagógicos das unidades de ensino 

pesquisadas, vê-se assim que as práticas de ensino e os conteúdos são organizados com um 

objetivo muito bem definido que é a preparação dos alunos para os exames de ingresso ao 

ensino acadêmico. Desse modo, não é surpresa que a representação social dos alunos 

entrevistados tenha apresentado conceitos e opiniões superficiais do tema que é menos 

expressivo considerando o sistema de ensino trabalhado.  

Conforme dito no capítulo anterior, as categorias escolhidas para a análise dos dados 

foram: pertencimento, valorização de aspectos econômicos, conservacionismo, 

preservacionismo, conhecimento científico ou escolar, identificação da existência e 

associações diversas. Dentre estas, a identificação da existência do domínio morfoclimático 

do Cerrado foi a de maior representatividade com 62%, apresentando uma descrição geral, 

expondo ideias superficiais. 

 As pessoas ou as relações sociais não foram citadas por nenhum dos participantes, 

este fato foi observado também nos Projetos Políticos Pedagógicos em que questões 
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socioambientais são contempladas somente nos aspectos de cunho naturalista, não levando em 

consideração os seres humanos que estão inseridos nesse território. 

Os Projetos Políticos Pedagógicos dos colégios estaduais no Estado de Goiás são 

elaborados pelos professores e a visão que estes possuem sobre questões ambientais segundo 

Machado (2010, p. 225) “se distancia dos conceitos de natureza, ambiente, degradação 

ambiental e educação ambiental”. Portanto, ao elaborar os documentos que norteiam os 

trabalhos nas aulas, estes professores, que estão isolados das pesquisas realizadas pela 

academia direcionam os estudos para o que conhecem: uma “visão fragmentada e dualista da 

realidade” (MACHADO, 2010, P.225), e assim, o ensino permanece longe de construir uma 

visão de ambiente pautada em uma base teórica atualizada, em que este: 

[...] é formado pela natureza na sua relação com a sociedade, pela conexão e 
inter-relação dos elementos naturais com os elementos sociais, 

transformando-se em uma dimensão mais complexa do espaço geográfico. 

Nessa perspectiva, problemas ambientais são todas as questões que afetam 
essas relações entre natureza e sociedade, ou seja, tanto pode ser o 

desmatamento e as queimadas do Cerrado, assim como pode ser também a 

questão da miséria, da fome e da pobreza que atinge boa parte das periferias 

das cidades e os pequenos produtores rurais. O intuito é demonstrar que tudo 
está ligado e que apesar de o homem se relacionar com a natureza, na grande 

maioria das vezes como agente destruidor, ele também é um integrante dessa 

natureza (MACHADO, 2010, p. 226). 
 

Este fato corresponde ao que foi observado nos colégios estaduais de ensino médio 

em Jataí/GO. Então uma questão surge: os alunos estão entrando em contato com concepções 

fragmentadas e pouco articuladas sobre o conceito de Cerrado e do lugar onde vivem. 

Os dados obtidos trouxeram informações que possibilitaram observar elementos 

constitutivos das representações dos alunos entrevistados, estes dados foram retirados da 

associação de palavras (ABRIC, 2003) e da contextualização de cada uma delas, das quais se 

buscou levantar a formação do conceito sobre Cerrado nos estabelecimentos de ensino médio 

estadual em Jataí/GO, e chegou-se ao entendimento que os alunos sabem da existência do 

Cerrado, porém, o veem como algo distante e não se sentem pertencentes a ele.  

Discutir esse assunto e reformular os documentos que norteiam o ensino básico no 

município de Jataí, resgatando a importância do ensino de Cerrado e valorizando as questões 

locais para o fortalecimento do sentimento de pertença dos alunos, é tarefa que pode ser 

direcionada com base em alguns procedimentos conforme sugeridos a seguir.  
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3.3 INDICAÇÕES PARA O TRABALHO COM O CERRADO NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA EM JATAÍ 

Como já mencionado, torna-se necessária a discussão do tema Cerrado com o 

objetivo de fomentar reflexões das práticas pedagógicas desenvolvidas nos estabelecimentos 

de ensino da educação básica em Jataí, com o propósito de reformular os PPPs conduzindo-as 

a um estudo de ambiente. 

Com base no que foi discutido e na certeza de que os desafios teóricos e práticos da 

formação dos conceitos em Geografia permanecerão, torna-se iminente refletir sobre essas 

temáticas, mas, faz-se necessário articular algumas mudanças que concorram para a melhoria 

do ensino de Geografia nos colégios estaduais em Jataí e conforme dito por Machado (2010) 

no Estado de Goiás também.  

De acordo com a autora, a concepção de ambiente e da educação ambiental dos 

professores está em transformação, o que tem prevalecido são práticas de cunho naturalista. 

Para ela, 

[...] predomina a visão que a degradação ambiental trata-se exclusivamente 
de aspectos físico-naturais como desmatamento, poluição das águas, 

queimadas etc. Sem uma maior reflexão da relação desses acontecimentos 

com a vida de todas as espécies do planeta e qual o papel do homem nessa 
perspectiva. (MACHADO, 2010, p. 238). 

 

 O mesmo fato relatado pela autora tem ocorrido em Jataí com os alunos, esses estão 

acostumados a reproduzir um discurso de preservação sem saber ao certo o que é preservar: 

quando diz que se deve usar corretamente o meio natural. Preservar é não tocar, então como 

usar corretamente? O termo mais adequado seria conservar. Fala-se em beleza, natureza e 

assim, o que tem ocorrido é o predomínio de modismo romântico.  

A priori uma reformulação dos Projetos Políticos Pedagógicos faz-se necessária, 

deve-se pautar não apenas em quatro eixos temáticos, mas, em sete conforme sugerido pelas 

Orientações Curriculares Nacionais, contemplando questões regionais e locais, dentre os 

temas, o estudo de Cerrado deve ser evidenciado, para que se possa construir um sentimento 

de pertença nos alunos envolvidos que serão em um breve futuro cidadãos atuantes no espaço, 

e, que poderão articular ações de conservação ambiental do Cerrado. 

Para Machado (2010), Souza (2009), Cavalcanti (2001) a concepção 

socioconstrutivista pode contribuir para a construção de conceitos no ensino de Geografia. O 

conceito de Cerrado no município de Jataí pode iniciar-se a partir do que os alunos conhecem 
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e apresentar a eles que fazem parte, que pertencem ao Cerrado e que esse pertence a cada uma 

das pessoas que nele vive. 

Cavalcanti (2001, p. 139) afirma que “a construção de conceitos é uma habilidade 

fundamental para a vida cotidiana, uma vez que possibilita à pessoa organizar a realidade, 

estabelecer classes de objetos e trocar experiências com o outro”. 

 A elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos deve iniciar pela reflexão de como 

é o processo de formação de conceitos nas crianças e nos adultos, que para Cavalcanti (2001),  

[...] é preciso partir de um entendimento do processo de construção e 

reconstrução de conhecimentos e de seu consequente desenvolvimento 
intelectual. Na linha psicológica sociointeracionista ou socioconstrutivista, 

as funções mentais superiores do homem (percepção, memória, pensamento) 

desenvolvem-se na sua relação com o meio sociocultural, relação essa que é 
mediada por signos. Assim, o pensamento, o desenvolvimento mental, a 

capacidade de conhecer o mundo e de nele atuar é uma construção social que 

depende das relações que o homem estabelece com o meio. Nessa relação, o 

sujeito tem um papel ativo, mas as funções mentais desenvolvem-se na 
interação do sujeito, em atividade, com o mundo (CAVALCANTI, 2001, 

p.139). 

 

A partir desse entendimento o professor poderá inserir nos PPPs das unidades de 

ensino práticas mais concretas e dentro da realidade do aluno, como a leitura de livros 

literários, músicas, filmes, reportagens locais, documentários, poemas que abordem o tema, 

diversas outras estratégias, que podem despertar maior interesse e levar o aluno a perceber que 

faz parte deste conteúdo que estão estudando.  

Alguns livros literários podem ser adotados, como exemplo para o estudo de 

Cerrado: “Nina no Cerrado” de Nina Nazário (2006); “Menino do Cerrado”de Eunice Puhler 

(2008) são livros simples que até mesmo o adulto pode se identificar com partes deles. 

Romances como “Guerra no Coração do Cerrado” de Silveira (2006) é um pouco mais denso, 

mas com a parceria do professor de Língua Portuguesa poderá ser trabalhado em um bimestre, 

dentre outros. 

 As músicas que abordam o tema Cerrado são variadas e dependendo de cada grupo 

de alunos pode-se solicitar um ritmo, dentre elas: as do grupo “Sons do Cerrado”; “Frutos da 

Terra”, e tantas outras. Muitas vezes os alunos ouvem uma música ou assistem um 

documentário, mas não associam que esse está falando do lugar que vive. 

 Para a compra de tais materiais, pode-se utilizar a verba que vem do Governo por 

meio do Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE) que os colégios no início do ano 

elaboram junto com a comunidade escolar. Os professores reúnem-se por área e elaboram 
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ações que atendam tanto ao aspecto pedagógico, como a repetência, evasão, indisciplina e 

dificuldade de aprendizagem, quanto ao didático, que seria a aquisição dos materiais e 

equipamentos que possam minimizar os problemas apontados. Toda escola estadual recebe 

três verbas anuais: duas parcelas do PROESCOLA que é uma cota estadual do FNDE/Fundef,  

e uma do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), e dependendo do seu porte 

(quantidade de alunos) pode ser maior ou menor, esse é o valor recebido e que pode e deve ser 

destinado para execução dessas ações propostas.  

 Quatro dos cinco colégios estaduais visitados possuem laboratório de informática, 

podendo também utilizar desta ferramenta para visualização dos conteúdos relativos ao tema.  

 Tais indicações dizem respeito aos PPPs dos colégios de ensino médio que cada 

unidade escolar poderá inserir de forma mais simples; porém em uma análise mais ampla 

pode-se pensar no ensino de Cerrado para a educação básica que envolve não somente o 

ensino médio, mas também a 1ª fase do ensino fundamental que vai do primeiro ao quinto ano 

e 2ª fase do ensino fundamental que vai do sexto ao nono ano. A 1ª fase do ensino 

fundamental é de responsabilidade do município, logo a aquisição de acervo bibliográfico e 

outros torna-se bem menos burocrática. 

 Nessa perspectiva, segundo sugestão dos PCNs e dos demais documentos oficiais, no 

quarto ano da 1ª fase do ensino fundamental, o ensino de Geografia prioriza o estudo de 

Goiás, o sexto ano da 2ª fase do ensino fundamental, as regiões brasileiras e o primeiro ano ou 

período do ensino médio, os biomas mundiais. Nesse caso, para se trabalhar o ensino de 

Cerrado pela Geografia com maior profundidade poderá ser feita uma distribuição nos 

referidos anos: quarto ano: introdução ao estudo de Cerrado; sexto ano: uma abordagem com 

maior profundidade, apresentando os biomas brasileiros, falando da sua importância 

ambiental, política, econômica e o que é mais prioritário, mostrar aos alunos que eles fazem 

parte desse Cerrado, que nesse existem pessoas, culturas e costumes. E para o ensino médio: 

resgate do que foi trabalhado nos anos anteriores reforçando sua importância na busca da 

superação dos resultados obtidos com a presente pesquisa. 

Os resultados a que chegamos, como dito anteriormente, indicam como estão as 

representações sociais dos alunos sobre o Cerrado. Que esses identificam sua existência, 

porém o reconhecem com pouco aprofundamento compreensivo, e assim formam-se grupos 

sociais alheios a importância que possuem para a sua conservação. Almeida (2005, p.343) 

afirma que os “os grupos sociais, sejam eles cerradeiros, geraizeiros ou populações 
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tradicionais do cerrado ainda não assimilaram” a importância que tem o conhecimento do 

potencial do Cerrado. A referida autora complementa: 

[...] eles desconhecem ou ainda minimizam o potencial que eles e o Cerrado 
possuem para os projetos econômicos baseados em biotecnologia, atrativo 

para essas populações na medida em que pode oferecer oportunidades para 

melhorar as condições de vida, evitando a destruição da natureza e das 

culturas locais. Cresce até um discurso de que as respostas a problemas 
regionais específicos estariam na prática turística e no desenvolvimento das 

biotecnologias. Por isso, o sucesso delas depende, em grande parte, da 

natureza conservada e do estoque de conhecimento acumulado ao longo do 
tempo – da cultura ecológica – pelos agricultores e populações nativas sobre 

plantas medicinais, espécies e variedades nativas, sistemas de manejo etc. 

Vista nesta perspectiva, a defesa cultural e territorial que é reivindicada pelas 
populações transforma-se em um valioso instrumento da conservação da 

biodiversidade que interessa a todos os atores. (ALMEIDA, 2005, p. 343). 

 

 Sem dúvida o ensino de Geografia na educação básica pode contribuir 

significativamente para a formação do conceito de Cerrado com vista à valorização do 

sentimento de pertença dos alunos em relação a esse tão importante bioma, levando-os a 

refletir sobre as ações que futuramente serão realizadas, podendo exercer a cidadania e 

contribuir de maneira consciente. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve início com momentos de observação junto às aulas de 

Geografia há doze anos, preocupações quanto à prática de ensino, ao sentimento de pertença 

dos alunos e qual o significado que a Geografia vem adquirindo para estes alunos. Com a 

abertura, na cidade de Jataí, do programa de mestrado em Geografia, foi permitida a 

possibilidade de concretizar esta investigação. 

A priori, os estudos tinham a preocupação quanto aos conceitos sobre o ensino de 

Cerrado com base em observações, pois, acreditava-se que os alunos não possuíam 

conhecimento algum sobre o tema, e consequentemente, esta prática estaria refletida na 

sociedade local que não faz grandes discursos em defesa de sua conservação. 

Entretanto, percebeu-se ao desenvolver o estudo a cada dado levantado, que os 

alunos possuem certo conhecimento de Cerrado, sabem o que é, identificam sua existência, 

possuem representações sociais deste, sendo reformuladas as análises iniciais, retomando 

assim as preocupações quanto à prática de ensino numa área de interesse socioambiental, pois, 

os alunos sabem da existência do Cerrado, mas não identificam pessoas, culturas e costumes,  

como dito anteriormente, os alunos estão entrando em contato com concepções fragmentadas 

e pouco articuladas sobre o tema. 

O presente estudo teve como objetivo encontrar e compreender as representações 

sociais relacionadas à formação do conceito de Cerrado dos alunos do ensino médio da rede 

pública estadual de Jataí/GO, constituído por 379 alunos do último período do ensino médio, 

perfazendo 81% do total de alunos matriculados no ano de 2011. Tal grupo foi escolhido por 

ser o último período da educação básica. 

Utilizou-se a estrutura e conteúdo das representações como recurso metodológico 

referentes ao tema. A concepção de representações sociais de Serge Moscovici em conjunto 

com a abordagem estrutural de Abric com a teoria do Núcleo Central foram importantes 

ferramentas para se atingir o objetivo aqui proposto. As representações sociais dos alunos 

obtidas com a referida metodologia forneceram recursos para análises quantitativas e 

qualitativas. Os dados quantitativos contribuíram para a compreensão do fenômeno 

evidenciado. 

Para obtenção dos dados foi realizada a coleta diretamente nos colégios, com a 

autorização dos gestores e dos responsáveis para os alunos menores de dezoito anos. Ao 
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adentrar as salas de aulas, os alunos, na grande maioria, se prontificaram em participar 

gentilmente da pesquisa e, quanto ao tema proposto, não demonstraram dificuldade ou 

desconhecê-lo. Assim que o mote foi proposto, apresentavam certa confusão quanto ao que 

escrever, porém, como era sugerido que eles escrevessem em primeiro lugar o que viesse à 

mente, logo concluíram a atividade proposta. 

Foi solicitado que ao evocarem as palavras, colocassem-nas seguidamente em ordem 

de importância, e posteriormente que fizessem a contextualização por meio de frases 

apresentando os sentidos de cada uma delas, o que contribuiu para a análise dos elementos 

estruturais. 

Ao concordarem em participar da pesquisa, os alunos indicaram suas representações 

sociais. Os resultados apontaram que os alunos possuem conhecimentos ingênuos sobre o 

tema, esses se revelaram por meio da coleta das palavras evocadas pelos discentes.  

Da mesma maneira que foram encontrados conteúdos de representações sociais do 

tema Cerrado, compartilhados pela maior parte do grupo, também foram localizados 

conteúdos representacionais que evidenciaram reflexões distintas entre os alunos. Desta 

maneira, algumas categorias foram escolhidas para que fosse possível uma melhor 

compreensão das representações, estas categorias foram: pertencimento, valorização de 

aspectos econômicos, conservacionismo, preservacionismo, conhecimento científico ou 

escolar, associações diversas e identificação da existência. 

Considerando as categorias relacionadas anteriormente, a identificação da existência 

do tema em questão (Cerrado) foi a que obteve a maior representatividade com 62% de todo o 

corpus. Observou-se que as informações coletadas e analisadas revelaram que as 

representações sociais dos alunos, relativo ao tema, são ingênuas no que se refere à ciência 

geográfica.  

Os dados apontaram também, que os trabalhos nos estabelecimentos de ensino estão 

focados na formação de conceitos gerais e foi deixada de lado a valorização de aspectos locais 

e/ou regionais.  

Os compartilhamentos cognitivos desvendaram um processo de desvalorização 

socioambiental local, cujo reflexo acomete na transformação que se vê na atualidade no 

Cerrado, sendo este objeto de grandes transformações.  As representações sociais encontradas 

indicaram que esses 379 alunos representantes de 379 famílias jataienses sabem da existência 

do Cerrado enquanto aspecto visível (vegetação e animais), mas não sentem-se pertencentes a 

este.  
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Dentre os agravos do quadro que se estabeleceu sobre o ensino de Geografia no 

ensino médio em Jataí, tem-se a não representação socioespacial, nenhum dos alunos 

referiram ao Cerrado identificando pessoas. Diante das representações que circulam nesse 

campo e que desvendam tal ambiência, pode-se inferir que os colégios de ensino médio 

colaboram para formação de conhecimentos sem significados ou pertencimento dos alunos 

sobre o Cerrado.  

Constata-se que para a formação das representações sociais com vista a sentir-se 

pertencente ao Cerrado muito tem que ser refletido e colocado em prática. Neste sentido, 

observa-se que o que está sendo desenvolvido nos estabelecimentos de ensino da educação 

básica em Jataí está distante de tais reflexões.  

Porém acredita-se que algumas medidas podem ser aplicadas de maneira a mudar o 

quadro atual. Dentre elas, em curto prazo, de maneira mais imediata é a reformulação dos 

PPPs das unidades de ensino médio em Jataí, priorizando a concepção socioconstrutivista, ou 

seja, o professor refletindo que é o mediador do conhecimento, buscando para isso introduzir 

metodologias concretas, partindo do cotidiano do aluno e construindo o conceito de Cerrado 

para que os alunos nesse contexto possam sentir-se pertencentes a ele. 

De maneira um pouco mais completa, envolvendo outros profissionais, em médio 

prazo, pode-se distribuir o ensino de Cerrado em outros anos da educação básica, 

introduzindo no quarto ano da 1ª fase do ensino fundamental, fazendo uma explanação 

completa e profunda no sexto ano da 2ª fase do ensino fundamental e, nesse ano, valorizar 

todos os aspectos naturais, sociais econômicos e políticos, reforçando cada um deles no 

primeiro ano do ensino médio, concluindo toda a educação básica. O que de fato contribuiria 

para transformar os dados obtidos na presente pesquisa. 

 Os resultados obtidos evidenciaram que o ensino de Cerrado pela Geografia em Jataí 

está refletindo um quadro distante do esperado pela referida Ciência. Nesse sentido, a presente 

pesquisa poderá contribuir com a manifestação do problema de forma a motivar novas 

pesquisas que auxiliem a reflexão dos professores sobre aspectos que envolvem a construção 

de conceitos que querem mediar, indicando alguns caminhos para novos estudos sobre temas 

que envolvam o ensino-aprendizagem com significância, produzindo sentido com o 

conhecimento, reforçando o sentimento de pertença dos cidadãos que são formados nos 

estabelecimentos de ensino da educação básica estadual em Jataí. 
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ANEXO 1 
COLÉGIO:________________________________________________ 

ROTEIRO PARA AS ASSOCIAÇÕES DE PALAVRAS 

Este instrumento se destina à obtenção de dados para a elaboração de um trabalho acadêmico no Programa de 

Pós-Graduação em Geografia da UFG-CAMPUS JATAÍ. SUA COLABORAÇÃO É MUITO IMPORTANTE E EU LHE 

SOU MUITO GRATA POR ELA. 
DADOS CENSITÁRIOS 

1 SEXO: (    ) Feminino    (    ) Masculino 

2 IDADE: ___________________ 

3 VOCÊ TRABALHA: (    ) Não   (    ) Sim: Qual atividade?___________ 

4 TURNO QUE ESTUDA: (    ) Matutino  (    ) Vespertino  (    ) Noturno 

5 ONDE NASCEU? (    ) Jataí  (    ) Outras cidades: Qual?__________________ 

6 QUANTO TEMPO MORA EM JATAÍ?_________________________________________ 

QUESTÕES 

Explicação: 

Eu lhe apresentarei uma expressão e você me responderá dizendo as cinco primeiras palavras que vierem de 

imediato, a sua mente. Peço-lhe que diga as cinco palavras que lhe vierem à cabeça, palavras soltas mesmo, sem 
formar frases, que mostrem, mais ou menos, o que seus colegas conversam sobre o assunto que eu vou 

apresentar ao dizer a expressão (ou o que você pensa). 

 

1. Apresente, POR FAVOR, CINCO palavras soltas, QUE NÃO FORMEM FRASES, PALAVRAS SOLTAS 

MESMO, que descrevam, caracterizem ou qualifiquem o que seus colegas falam ou você mesmo pensa sobre o  

CERRADO: 

Palavras 
Indique a ordem de 

importância das palavras 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

 

2. Vamos, agora, retornar às palavras que você disse e ver se a ordem de importância delas deve ser mantida, ou 

modificada. Vamos numerar com 1 aquela que, no seu entender, seja a mais importante; depois vamos marcar a 

segunda mais importante, e assim sucessivamente. Para isto, existe uma coluna à direita, na qual apenas os 

números por ordem de importância devem ser escritos. Agora gostaria que você dissesse, de forma breve em 
formato de frase, Por que você escolheu cada uma dessas palavras? Forme uma frase para cada palavra de 

forma resumida. 

1 

 

2  

 

3   

 

4    

 

5     
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ANEXO 2 
fichier initial : C:\Documents and Settings\Desktop\DADOS SUZANA\CER\CER.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons en entree le fichier : C:\Documents and Settings\Desktop\DADOS SUZANA\CER\CER.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : C:\Documents and Settings\Desktop\DADOS SUZANA\CER\CER.dis et 

C:\Documents and Settings\Desktop\DADOS SUZANA\CER\CER.tm3 
  

         ENSEMBLE DES MOTS             RANGS 

                               :FREQ.:  1 *  2 *  3 *  4 *  5 *  

 abandono                       :   1 :   0*   1*  

 abundancia                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 acabando                       :   1 :   0*   0*   1*  

 acolhedor                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 aconchegante                   :   1 :   0*   1*  

 agricultura                    :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

 agropecuaria                   :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 agua                           :  33 :   4*   4*   8*  11*   6*  
         moyenne :   3.33  

alimento                       :   4 :   0*   0*   0*   3*   1*  

 ambientalista                  :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 ambiente                       :   4 :   0*   0*   1*   2*   1*  

 amor                           :   7 :   2*   1*   0*   3*   1*  

          moyenne :   3.00  

animais                        : 208 :  40*  62*  46*  38*  22*  

          moyenne :   2.71  

anta                           :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 aquifero                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 araticum                       :   4 :   0*   0*   1*   2*   1*  

 arbustos                       :   4 :   1*   1*   1*   1*  
 area                           :   2 :   0*   1*   0*   0*   1*  

 arenoso                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 arvores                        : 119 :  35*  32*  23*  15*  14*  

          moyenne :   2.50  

arvores-pequenas               :   1 :   1*  

 aventura                       :   2 :   0*   1*   0*   1*  

 aves                           :   1 :   0*   1*  

 beleza                         :  48 :   7*  16*   9*   8*   8*  

          moyenne :   2.88  

bem-estar                      :   1 :   0*   0*   1*  

 bichos                         :   4 :   1*   2*   1*  
 biodiversidade                 :  18 :   4*   2*   6*   3*   3*  

          moyenne :   2.94  

biologia                       :   1 :   0*   0*   1*  

 bioma                          :  13 :   8*   2*   1*   1*   1*  

          moyenne :   1.85  

boca-boa                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 bom                            :   2 :   0*   1*   1*  

 buraco                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 caatinga                       :   3 :   2*   1*  

 cachoeira                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 cachoeiras                     :   6 :   0*   1*   2*   2*   1*  

          moyenne :   3.50  
cacto                          :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 caju                           :  10 :   2*   1*   2*   4*   1*  

          moyenne :   3.10  

calor                          :  10 :   0*   4*   1*   3*   2*  

          moyenne :   3.30  

cambauva                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 campo                          :   1 :   0*   0*   1*  

 canguru                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  
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 capim                          :   2 :   0*   0*   1*   1*  

 capivara                       :   4 :   0*   1*   1*   1*   1*  

 caracteristicas                :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

 carbono                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 caridade                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 carrapato                      :   1 :   0*   0*   1*  

 casa                           :   1 :   0*   1*  

 casca-grossa                   :   2 :   1*   0*   0*   1*  

 cascos                         :   1 :   0*   0*   1*  

 centenario                     :   1 :   0*   1*  

 centro-oeste                   :   7 :   2*   2*   0*   1*   2*  
          moyenne :   2.86  

cerca                          :   1 :   0*   1*  

 cereal                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 cerrado                        :   8 :   1*   0*   1*   4*   2*  

          moyenne :   3.75  

chapadao                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 cheiro                         :   1 :   0*   0*   1*  

 chuva                          :   7 :   1*   0*   1*   2*   3*  

          moyenne :   3.86  

clima                          :  18 :   1*   1*   5*   8*   3*  

          moyenne :   3.61  
climas                         :   1 :   0*   0*   1*  

 cobra                          :   2 :   0*   1*   0*   0*   1*  

 combinar                       :   1 :   0*   1*  

 comida                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 consciencia                    :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 conscientizacao                :   3 :   0*   1*   0*   1*   1*  

 conscientizado                 :   1 :   0*   0*   1*  

 cores                          :   3 :   0*   0*   2*   0*   1*  

 corregos                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 cuidados                       :   4 :   1*   0*   1*   1*   1*  

 cultivar                       :   3 :   0*   1*   1*   0*   1*  
 cultura                        :  11 :   2*   3*   1*   3*   2*  

          moyenne :   3.00  

cupim                          :   9 :   0*   0*   3*   5*   1*  

          moyenne :   3.78  

de-todos                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 descoberta                     :   1 :   0*   0*   1*  

 desespero                      :   1 :   0*   0*   1*  

 desgastado                     :   1 :   0*   1*  

 desidratacao                   :   1 :   0*   1*  

 desmatamento                   :  32 :   4*   4*   7*   9*   8*  

          moyenne :   3.41  

destruicao                     :   1 :   0*   1*  
 diferente                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 diversidade                    :  11 :   1*   0*   4*   2*   4*  

          moyenne :   3.73  

diversificacao                 :   1 :   0*   0*   1*  

 ecologia                       :   1 :   0*   1*  

 ecologico                      :   1 :   1*  

 ecossistema                    :   6 :   3*   0*   2*   0*   1*  

          moyenne :   2.33  

ema                            :   4 :   0*   0*   0*   3*   1*  

 enchentes                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 energia                        :   2 :   0*   1*   0*   0*   1*  
 erosao                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 ervas                          :   1 :   1*  

 escassez                       :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

 espa‡o                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  
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 especial                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 especies                       :   1 :   0*   0*   1*  

 especies-raras                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 esperanca                      :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

 esquecido                      :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

 essencial                      :   1 :   0*   0*   1*  

 exotico                        :   2 :   0*   1*   0*   0*   1*  

 explorado                      :   1 :   0*   0*   1*  

 extincao                       :  15 :   2*   1*   5*   4*   3*  

          moyenne :   3.33  

exuberancia                    :   1 :   0*   0*   0*   1*  
 familia                        :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

 fartura                        :   1 :   1*  

 fauna                          :  26 :   8*   8*   3*   5*   2*  

          moyenne :   2.42  

fazenda                        :   7 :   1*   0*   1*   4*   1*  

          moyenne :   3.57  

flamengo                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 flor                           :   3 :   0*   0*   1*   2*  

 flora                          :  21 :   4*   5*   7*   3*   2*  

          moyenne :   2.71  

flores                         :  17 :   1*   2*   3*   6*   5*  
          moyenne :   3.71  

floresta                       :  10 :   5*   3*   1*   1*  

          moyenne :   1.80  

fogo                           :   5 :   1*   0*   0*   0*   4*  

          moyenne :   4.20  

folhas                         :  11 :   0*   2*   2*   3*   4*  

          moyenne :   3.82  

forca                          :   1 :   0*   0*   1*  

 formas                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 fotossintese                   :   1 :   1*  

 frutos                         :  86 :  15*  17*  19*  19*  16*  
          moyenne :   3.05  

futuro                         :   3 :   0*   0*   2*   0*   1*  

 gabiroba                       :  21 :   3*   3*   4*   4*   7*  

          moyenne :   3.43  

gado                           :   1 :   0*   0*   1*  

 goias                          :   7 :   2*   0*   2*   1*   2*  

          moyenne :   3.14  

gosto                          :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 grama                          :   2 :   0*   1*   0*   1*  

 grande                         :   7 :   1*   0*   3*   2*   1*  

          moyenne :   3.29  

gravata                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  
 grutas                         :   1 :   0*   0*   1*  

 guariroba                      :   2 :   0*   0*   1*   1*  

 habitat                        :   5 :   0*   1*   2*   0*   2*  

          moyenne :   3.60  

hidrografia                    :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 historia                       :   2 :   0*   0*   1*   1*  

 importante                     :  16 :   3*   6*   0*   4*   3*  

          moyenne :   2.88  

industrias                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 inga                           :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 iniciativa                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  
 insetos                        :   3 :   0*   0*   0*   0*   3*  

 inspira‡Æo                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 interessante                   :   2 :   0*   0*   0*   2*  

 jacare                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  
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 jaguatirica                    :   1 :   1*  

 jardim                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 jatoba                         :   1 :   0*   0*   1*  

 julgar                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 lago                           :   2 :   1*   0*   0*   1*  

 lavouras                       :   1 :   1*  

 lembranca                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 ler                            :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 leveza                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 liberdade                      :   1 :   0*   0*   1*  

 lobo                           :   1 :   0*   1*  
 lobo-guara                     :   9 :   2*   2*   2*   0*   3*  

          moyenne :   3.00  

lugar                          :   1 :   1*  

 macaco                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 madeira                        :   2 :   2*  

 mama-cadela                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 mangaba                        :   4 :   0*   0*   1*   2*   1*  

 mangueiras                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 manter                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 mao-de-obra                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 maravilha                      :   4 :   0*   0*   1*   2*   1*  
 mata                           :  21 :  10*   6*   2*   0*   3*  

          moyenne :   2.05  

matanca                        :   1 :   1*  

 mato                           :  42 :  20*   7*   4*   4*   7*  

          moyenne :   2.31  

medicina                       :   1 :   0*   0*   1*  

 medo                           :   2 :   1*   1*  

 meio-ambiente                  :   7 :   1*   2*   0*   3*   1*  

          moyenne :   3.14  

milho                          :   1 :   0*   1*  

 modernizacao                   :   1 :   0*   0*   0*   1*  
 montanhas                      :  12 :   3*   3*   2*   1*   3*  

          moyenne :   2.83  

morada                         :   1 :   0*   0*   1*  

 morros                         :   4 :   2*   0*   0*   0*   2*  

 mulher                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 mundo                          :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 murici                         :   2 :   1*   1*  

 nada                           :   1 :   1*  

 nascente                       :   2 :   0*   0*   1*   1*  

 natural                        :   1 :   0*   1*  

 natureza                       :  71 :  31*  13*  15*   4*   8*  

          moyenne :   2.23  
observador                     :   1 :   0*   1*  

 onca                           :   3 :   1*   0*   1*   0*   1*  

 orquidea                       :   1 :   0*   0*   1*  

 orquideas                      :   3 :   0*   1*   0*   1*   1*  

 oxigenio                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 paisagem                       :  25 :   7*   3*   6*   3*   6*  

          moyenne :   2.92  

paixao                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 palha                          :   1 :   0*   0*   1*  

 palma                          :   1 :   1*  

 papagaio                       :   1 :   0*   1*  
 pasiagem                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 passado                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 passaros                       :  12 :   1*   2*   2*   1*   6*  

          moyenne :   3.75  
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pastagem                       :   4 :   0*   2*   0*   1*   1*  

 patrimonio                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 paz                            :   4 :   0*   1*   0*   0*   3*  

 pedras                         :   3 :   0*   0*   0*   2*   1*  

 pequi                          :  55 :   9*  11*  13*   9*  13*  

          moyenne :   3.11  

perda                          :   1 :   0*   1*  

 perigoso                       :   2 :   0*   0*   2*  

 pesquisadores                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 pessoas                        :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

 pica-pau                       :   1 :   0*   0*   1*  
 pinha                          :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 plantacao                      :   5 :   1*   2*   1*   1*  

          moyenne :   2.40  

plantas                        :  36 :   7*   7*  13*   4*   5*  

          moyenne :   2.81  

plantio                        :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

 poeira                         :   1 :   0*   1*  

 poluicao                       :   9 :   0*   0*   1*   4*   4*  

          moyenne :   4.33  

preservacao                    :  55 :   6*  11*  15*   9*  14*  

          moyenne :   3.25  
prevenir                       :   1 :   0*   0*   1*  

 primavera                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 pureza                         :   1 :   0*   1*  

 quartel                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 queimadas                      :  21 :   1*   4*   2*   7*   7*  

          moyenne :   3.71  

quente                         :   2 :   1*   0*   1*  

 raiz                           :   2 :   0*   0*   1*   1*  

 raro                           :   4 :   1*   0*   1*   0*   2*  

 rasteiro                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 refugio                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  
 relevo                         :  10 :   1*   3*   1*   2*   3*  

          moyenne :   3.30  

reproducao                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 reservas                       :   1 :   0*   0*   1*  

 resistente                     :   2 :   0*   1*   0*   1*  

 respeito                       :   1 :   1*  

 respiracao                     :   1 :   0*   1*  

 rios                           :  40 :   3*   5*  11*  11*  10*  

          moyenne :   3.50  

riqueza                        :   6 :   3*   1*   1*   1*  

          moyenne :   2.00  

riquezas-naturais              :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  
 rochas                         :   1 :   0*   0*   1*  

 rustico                        :   3 :   0*   1*   1*   0*   1*  

 sabores                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 saudade                        :   2 :   0*   0*   1*   1*  

 saude                          :   8 :   0*   1*   3*   1*   3*  

          moyenne :   3.75  

seco                           :  37 :   9*   8*   6*   3*  11*  

          moyenne :   2.97  

selva                          :   1 :   0*   0*   1*  

 selvagem                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 semi-arido                     :   1 :   0*   1*  
 seres                          :   1 :   0*   0*   1*  

 seriema                        :   1 :   1*  

 serra                          :  10 :   3*   1*   0*   2*   4*  

         moyenne :   3.30  
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serralheria                    :   1 :   0*   1*  

 sexo                           :   2 :   0*   0*   1*   1*  

 simbolo                        :   1 :   0*   0*   1*  

 sobrevivencia                  :   3 :   0*   0*   0*   1*   2*  

 socorro                        :   1 :   0*   1*  

 soja                           :   2 :   0*   0*   2*  

 sol                            :  11 :   2*   2*   3*   3*   1*  

          moyenne :   2.91  

solidariedade                  :   1 :   0*   1*  

 solo                           :   7 :   2*   2*   1*   1*   1*  

          moyenne :   2.57  
solo-arenoso                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 solo-arido                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 suco                           :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 suicida                        :   1 :   1*  

 sustentabilidade               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 sustento                       :   2 :   0*   0*   1*   1*  

 tamandua                       :   7 :   2*   1*   2*   1*   1*  

          moyenne :   2.71  

tatu                           :   5 :   1*   0*   0*   1*   3*  

          moyenne :   4.00  

temperatura                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  
 terra                          :  19 :   3*   5*   6*   3*   2*  

          moyenne :   2.79  

terra-seco                     :   1 :   0*   0*   1*  

 trabalho                       :   2 :   0*   1*   0*   1*  

 tradicao                       :   1 :   0*   1*  

 tranquilidade                  :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

 transformacao                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 transicao                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 triste                         :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

 troncos-retorcidos             :   1 :   0*   0*   1*  

 tropical                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  
 tucano                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 turismo                        :   2 :   1*   0*   0*   1*  

 variedades                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

 veado                          :   5 :   1*   1*   0*   2*   1*  

          moyenne :   3.20  

vegetacao                      :  76 :  19*  20*  11*  16*  10*  

          moyenne :   2.71  

vento                          :   1 :   0*   0*   0*   1*  

 verde                          :  17 :   3*   4*   2*   3*   5*  

          moyenne :   3.18  

vida                           :  79 :  33*  17*   7*  11*  11*  

          moyenne :   2.37  
vitima                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  

viver                          :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

ype                            :   4 :   1*   0*   1*   2*  

DISTRIBUTION TOTALE           :1873 : 379* 375* 376* 374* 369*  

RANGS   6 ... 15       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*  

RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*  

RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

 Nombre total de mots differents : 277 

 Nombre total de mots cites      : 1873 

     moyenne generale :   2.99 

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  
 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *   151     151     8.1 %   1873  100.0 %    

     2 *    37     225    12.0 %   1722   91.9 %    

     3 *    12     261    13.9 %   1648   88.0 %    
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     4 *    15     321    17.1 %   1612   86.1 %    

     5 *     5     346    18.5 %   1552   82.9 %    

     6 *     3     364    19.4 %   1527   81.5 %    

     7 *     9     427    22.8 %   1509   80.6 %    

     8 *     2     443    23.7 %   1446   77.2 %    

     9 *     3     470    25.1 %   1430   76.3 %    

    10 *     5     520    27.8 %   1403   74.9 %    

    11 *     4     564    30.1 %   1353   72.2 %    

    12 *     2     588    31.4 %   1309   69.9 %F.INT 42 2 PONTO DE CORTE 

    13 *     1     601    32.1 %   1285   68.6 %    

    15 *     1     616    32.9 %   1272   67.9 %    
    16 *     1     632    33.7 %   1257   67.1 %    

    17 *     2     666    35.6 %   1241   66.3 %    

    18 *     2     702    37.5 %   1207   64.4 %    

    19 *     1     721    38.5 %   1171   62.5 %    

    21 *     4     805    43.0 %   1152   61.5 %    

    25 *     1     830    44.3 %   1068   57.0 %F IN. 63 1 PONTO DE CORTE 

    26 *     1     856    45.7 %   1043   55.7 %    

    32 *     1     888    47.4 %   1017   54.3 %    

    33 *     1     921    49.2 %    985   52.6 %    

    36 *     1     957    51.1 %    952   50.8 %    

    37 *     1     994    53.1 %    916   48.9 %    
    40 *     1    1034    55.2 %    879   46.9 %    

    42 *     1    1076    57.4 %    839   44.8 %    

    48 *     1    1124    60.0 %    797   42.6 %    

    55 *     2    1234    65.9 %    749   40.0 %    

    71 *     1    1305    69.7 %    639   34.1 %    

    76 *     1    1381    73.7 %    568   30.3 %    

    79 *     1    1460    77.9 %    492   26.3 %    

    86 *     1    1546    82.5 %    413   22.1 %    

   119 *     1    1665    88.9 %    327   17.5 %    

   208 *     1    1873   100.0 %    208   11.1 %    

 
 

 

 

 



104 

 

APÊNDICE A 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado a autorizar seu (sua) filho(a) ou responsável a participar da pesquisa 

intitulada “O ensino sobre Cerrado pela Geografia: Um estudo de representações sociais com alunos do 

ensino médio da rede pública estadual de Jataí/Goiás” sob minha coordenação, fazendo parte do projeto de 

dissertação de mestrado no curso de Geografia da UFG Campus Jataí. 
Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar autorizar a participação 

no estudo, assine ao final deste documento.  Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma. 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável, 

Suzana Ribeiro Lima Oliveira, no telefone: (64) 8408-4510. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

- título: O ensino sobre Cerrado pela Geografia: Um estudo de representações sociais com alunos do 

ensino médio da rede pública estadual de Jataí/Goiás. 

-justificativa e objetivo 

O Cerrado é um bioma presente no Brasil Central. Sabe-se que aproximadamente 80% de sua 

biodiversidade foi alterada. A presente pesquisa pretende identificar quais são as imagens e representações 

sociais dos alunos da rede pública de Jataí sobre o domínio do Cerrado. 

- procedimentos utilizados da pesquisa: 

Buscar-se-á capturar discursos de alunos a fim de angariar conhecimentos preliminares acerca das 

noções que apresentam sobre o domínio Cerrado. A atividade será realizada durante as aulas. 

O trabalho se dará de forma simples e caso não queira participar em qualquer momento é permitido  sua 

saída. 

Caso aceite participar da pesquisa todos os participantes receberão o material individual, e assim 

poderão responder a pesquisa no material específico sem identificação, os dados nortearão novos estudos sobre a 

importância do tema da pesquisa. 

- forma de acompanhamento: 

Os participantes serão acompanhados pelo pesquisador responsável e pelo coordenador e ou professor 

da instituição de ensino; 

-outras informações: 

A pesquisa por ser realizada nos estabelecimentos de ensino, não irá acarretar despesas; 

É garantido o sigilo das informações prestadas. 

Nome e Assinatura do pesquisador:  
Suzana Ribeiro Lima Oliveira 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA (CASO SEJA 

MAIOR DE IDADE). 

Eu,_______________________________________________________________________________________

_____________________________, RG_____________________________ CPF n.º: 

________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

_____________________________________________, como sujeito. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisador(a) Suzana Ribeiro LIma sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.   

Local e data:________________________________________________ 

Nome e Assinatura do sujeito:____________________________________________________________ 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA PELO 

RESPONSÁVEL 
Eu,_______________________________________________________________________________________

_____________________________, RG:_________________________________ CPF 

______________________________, abaixo assinado, responsável por 

___________________________________________, autorizo sua participação no estudo, como sujeito. Fui 
devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a)  Suzana Ribeiro Lima sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da sua participação. Foi-

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. 

Local e data: _________________________________________________ 

Nome e Assinatura do responsável:________________________________________________________ 
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