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RESUMO 
 

 

 

O Cerrado, para muitos, é reconhecido pela riqueza de águas e biodiversidade. Entretanto, 

essa imensa diversidade em seu território sofreu graves transformações, advindas do processo 

de modernização do campo implementado por políticas governamentais e pacotes 

tecnológicos, acarretando grandes consequências no cenário socioeconômico e nas paisagens. 

Para a realização da pesquisa, problematizou-se o território do Cerrado, que passa por 

transformações que, possivelmente, metamorfosearam as representações sociais dos 

habitantes que vivem nesse território. Neste ponto, procurar-se-á compreender a representação 

social do Cerrado feita pelos estudantes do Ensino Fundamental II. A pesquisa tem como 

objetivo interpretar o Cerrado goiano a partir das representações sociais dos alunos do Ensino 

Fundamental II das escolas rurais do município de Rio Verde. Os procedimentos 

metodológicos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa consistiram de levantamentos 

bibliográficos, compostos por livros, artigos, dissertações. Foram aplicados oitenta 

questionários para os alunos, com questões semiestruturadas. Realizou-se a produção de 

desenho espontâneo, permitindo aos alunos ilustrarem as representações do Cerrado. Assim, a 

interpretação de desenhos dos educandos demonstra que há um grupo que considera o 

Cerrado modernizado e urbanizado, e que apresenta em sua concepção as ações que 

transformam o território do Cerrado. No entanto, apresenta um grupo que representa o 

Cerrado natureza, em que se destaca uma paisagem lírica e prefeita da natureza. Por fim, há 

um outro grupo de educandos que enfatiza o Cerrado problemas ambientais, desenhando 

diversos problemas, como desmatamento e poluição, que, consequentemente,  acarretam 

prejuízos e transformam o território do Cerrado. No decorrer da pesquisa, foi possível 

desvelar e interpretar as representações realizadas pelos educandos.  

 

 

 

Palavra-chave: Cerrado. Representações sociais do Cerrado. Ensino do Cerrado. Educandos. 

Escolas rurais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  
 

 
 

The Cerrado, for many, is recognized by the wealth of water and biodiversity. However, this 

immense diversity in its territory suffered severe transformations, coming from the field 

modernization process implemented by government policies and technological packages, 

resulting in major consequences on the socio-economic scenario and landscapes. For the 

research, problematized up the territory of the Cerrado, which undergoes changes that 

possibly metamorphosed the social representations of people living in that territory. At this 

point, look up will understand the social representation of the Cerrado made by the students of 

Primary Education II. The research aims to interpret the Goias Cerrado from the social 

representations of elementary school students II of rural schools of Rio Verde. The 

methodological procedures used for the development of research consisted of literature 

surveys, consisting of books, articles, dissertations. Eighty questionnaires were administered 

to students with semi-structured questions. There was the spontaneous production design, 

allowing students to illustrate the representations of the Cerrado. Thus, interpretation of 

drawings of students shows that there is a group that considers the Cerrado modernized and 

urbanized, and which features in its design actions that transform the territory of the Cerrado. 

However, presents a group representing the Cerrado nature, which highlights a lyrical 

landscape and mayor of nature. Finally, there is another group of students that emphasizes the 

Cerrado environmental problems, drawing many problems such as deforestation and 

pollution, which consequently impairing and transform the territory of the Cerrado. During 

the research, it was possible to unveil and interpret the representations made by students. 
 

 

 

Keyword: Cerrado. Social representations of the Cerrado. Education Cerrado. Students. rural 

schools. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Cerrado é a segunda maior formação vegetal brasileira. O significado 

etimológico do termo tenta traduzir a característica geral do bioma, qual seja, uma vegetação 

densa, de arbustos, e com árvores baixas e tortuosas que ali ocorrem sobre vários tipos de 

solos, sendo a maior parte destes bem drenados, profundos, ácidos, pobres em nutrientes e 

com alta saturação de alumínio. O Cerrado é um termo de múltiplos sentidos: além de nomear 

o bioma, também designa seus tipos de vegetação, as formas de vegetação que o compõe, bem 

como pode qualificar cerrados, campos, os cerrados stricto sensu, os cerradões, as matas 

secas, as matas úmidas (de galeria e ciliares), veredas (buritizais) e formações brejosas. Esta 

pluralidade de sentidos pode dificultar uma conceituação única, mas reflete a imensa 

diversidade da região. 

Entretanto, essa imensa diversidade do território do Cerrado, atualmente, passa 

por graves problemas, correspondentes às características dessa vegetação, que possibilitaram 

a inserção da produção agrícola, que, por conseguinte, acarretou problemas, tanto no âmbito 

ambiental quanto social.  

 
Nas últimas décadas, houve uma revalorização das áreas de Cerrados. Os 

Cerrados passam de terras inóspitas para terras de celeiro produtivo. Para 

isso, ocorreram o emprego de novas tecnologias na produção agrícola e o 

processo de urbanização e industrialização (agronegócio). Houve 

metamorfoses tanto nos elementos ecológicos dos Cerrados como no estilo e 

no modo de vida das populações tradicionais, pequenos agricultores, 

quilombolas, posseiros e outros grupos (RIGONATO 2013, p.84). 
 

Nesta perspectiva, destaca-se que a região Sudoeste Goiano, do Cerrado Goiano, 

tendo como recorte espacial, especificamente, o município de Rio Verde, onde se realizou o 

desenvolvimento da pesquisa, perpassou por um cenário de grandes modificações advindas do 

agronegócio e pelo crescente processo de urbanização. Os reflexos dessas modificações estão 

registrados nas paisagens desmatadas, nas imensas lavouras que predominam toda região do 

município, a extinção de espécies de sua fauna e flora, alteração do clima. Estas 

transformações vão além dos aspectos físicos, entrelaçando-se, de certa forma e 

simultaneamente, na cultura, nos modos de vida.  Dessa maneira, as populações locais do 
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território do Cerrado passam por significativas transformações, que, possivelmente, provocam 

mudanças nas representações sociais dos habitantes desse município, sobretudo dos 

estudantes. Neste sentido, indaga-se quais questões são relevantes para compreender o 

Cerrado, visto que se torna importante compreender quais são as formas de olhares sobre o 

Cerrado. 

[...] 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). 

 

  Dessa forma, o trabalho teve como objetivo geral interpretar o Cerrado goiano a 

partir das representações sociais dos alunos do Ensino Fundamental II das escolas rurais do 

município de Rio Verde. Para se chegar ao objetivo geral do trabalho, têm-se como base os 

seguintes objetivos específicos: a) refletir sobre as múltiplas leituras do Cerrado, oferecendo 

um arcabouço teórico sobre as diversas abordagens do Cerrado; b) especificar a categoria 

lugar e sua importância para revelar como os alunos representam a sua vivência no mundo do 

Cerrado e c) Compreender o Cerrado por intermédio das representações sociais dos alunos, 

averiguado as bases filosóficas, politicas e ideológicas de suas representações.  

              A justificativa dessa pesquisa baseia-se em na trajetória pessoal e profissional da 

pesquisadora. Assim, a escolha do ensino para ser minha profissão veio a partir do Curso de 

Geografia, o qual, no decorrer dos anos, despertou meus olhares para essa profissão. Então, 

durante a vida acadêmica, disse a mim mesma “vou ser professora” e, ao tomar essa decisão, 

veio a lembrança da minha vida e dos momentos estudantis, quando fizemos uma promessa 

entre amigos de “que quando ficássemos adultos” nos tornaríamos  professores de escola 

rurais, isto  porque estudei em  uma escola localizada em um distrito próximo a Jataí, que era 

considerada rural, e que para chegar até ela, precisávamos percorrer um percurso um pouco 

cansativo,  o que não nos impedia de seguir em busca de dias melhores, ainda mais ao ver a 

trajetória de nossos professores, que todo os dias se deslocavam de suas residências cerca de 

90 km para estarem na escola, ensinando-nos com tanto carinho e dedicação. Foi através 

desses simples gestos que veio a minha decisão: “vou ser uma professora em escola rural”. 

Sendo assim, ao terminar o curso de Geografia, tive a grande oportunidade de prestar um 
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concurso na Prefeitura Municipal de Rio Verde para o cargo de professora de Geografia na 

zona rural. O destino realmente estava conduzindo-me para realizar o meu sonho, tão bem 

encaminhado que fui aprovada no concurso, mudei-me para Rio Verde e tive o início da 

minha carreira profissional como professora na zona rural. E agora sou eu quem assumiu o 

papel de ensinar, de sair da minha residência e ficar a semana inteira morando em alojamento 

de professores, para ter a oportunidade de ensinar e aprender todos os dias com os meus 

alunos. Realmente, a sensação de um sonho realizado, não só pelo fato de ter emprego com 

estabilidade, mas o fato de que eu estava retribuindo algo que um dia foi importante na minha 

vida, é uma sensação muito gratificante como pessoa. E sou feliz pelo carinho e respeito que 

recebo dos meus alunos. 

               Entretanto, havia sonhos maiores para seguir na carreira profissional, e um deles é 

meu aperfeiçoamento profissional. A oportunidade chegou quando ingressei na turma do 

Mestrado em Geografia da UFG Regional Jataí, com orientação do Professor Eguimar, que é 

símbolo de referência profissional, que me ensina muito sobre a profissão de professor, com 

toda leveza e seriedade de sempre.  É chegado o momento da escolha do projeto. O que fazer? 

Como fazer? Qual tema? Esses foram momentos de grandes indecisões, que pareciam não 

chegar à decisão. Houve conflitos, angústias; é uma corrida contra o tempo. Eu tinha que 

decidir o tema! Os momentos de conversas com os colegas do Mestrado sobre o tema, as 

dicas, foram essenciais; os debates com os professores ajudaram-me na escolha e na decisão 

final.  Foi nesse momento, em uma conversa cheia de dúvidas, que a professora Zilda 

Mariano sugeriu a ideia de trabalhar um tema que contemplasse as representações sociais do 

Cerrado para os assentados. A luz ao fim do túnel parecia estar próxima, mas, ao aprofundar 

os estudos e os debates com demais professores, as incertezas vieram à tona novamente. 

Diante disso, recordei uma frase do professor Eguimar: “O que farei com o meu próximo 

passo sem perder tudo que aconteceu comigo?”  

E, no meu próximo passo, eu não poderia deixar de lado a minha trajetória 

profissional. Então, foram analisados a realidade do ensino, a forte influência do agronegócio 

no município de Rio Verde, o processo de apropriação nas áreas do Cerrado e na região 

sudoeste, os impactos socioculturais e ambientais no Cerrado, e os alunos da zona rural que 

estão em contanto maior com a natureza. Analisou-se, ainda, a maneira como é abordado o 
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Cerrado nos livros didáticos que, geralmente, retratam as questões físicas e não demonstram a 

importância de conservar este bioma, as trajetórias individuais dos alunos que possuem seus 

saberes acumulados pelas suas experiências de vida tanto pessoais como estudantes. Enfim, 

faço as seguintes indagações: qual é a representação social do Cerrado para os alunos do 

Ensino Fundamental II nas escolas rurais do município de Rio Verde? Afinal, o que é 

Cerrado? Como se representa o Cerrado? Com estas questões, por intermédio da teoria da 

representação social, procura-se compreender como os alunos da Escola Municipal Rural 

Ensino Fundamental Cabeceira Alta, Escola Municipal Rural Vale do Rio Doce, do 6º e 9º 

ano do Ensino Fundamental II, compreendem o Cerrado. Portanto, conhecer as representações 

dos alunos sobre o Cerrado poderá nos auxiliar a entender como eles estão captando-as, 

interpretando-as e agindo em sua realidade próxima, já que essas representações são 

fundamentais na formação de opiniões e no estabelecimento de atitudes individuais e 

coletivas.  

Utilizou-se na pesquisa, como critério de escolha da escola, o fato de as escolas 

aludidas pertencerem à zona rural de um território profundamente modernizado. Observa-se 

ainda que as escolas, por estarem num lugar de agricultura camponesa, poderiam criar uma 

leitura crítica do Cerrado, a partir do modo capitalista de agricultura intensiva. Isso quer dizer, 

queríamos ou pretendíamos ver como os alunos, filhos de assentados dentro de um território 

que o destroem, representariam o seu lugar de moradia. Ao proceder assim, colocamos a 

representação em disputa, interrogando se a representação de alunos trabalhadores era a 

mesma de seus patrões.  

Portanto, as escolas selecionadas para desenvolvimento da pesquisa são: Escola 

Municipal Rural Ensino Fundamental Cabeceira Alta, Escola Municipal Rural Ensino 

Fundamental Vale do Rio Doce. Conforme mapa 1, podemos visualizar a localização das 

escolas. 
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 Mapa 1-Localização das escolas selecionadas para a pesquisa 
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As duas escolas escolhidas para o desenvolvimento da pesquisa ficam localizadas 

em regiões diferentes dentro do município. Possuindo algumas características distintas, mas 

tendo em comum a presença das lavouras em seus arredores. Conforme as Figuras 1 e 2, 

podendo perceber que as escolas se encontram em áreas em que predomina o agronegócio, 

fator esse devido os desmatamentos para plantação de lavouras. Portanto, podendo visualizar, 

de acordo a imagem, que nas áreas das escolas, o Cerrado é pouco preservado, sendo que um 

dos fatores correspondentes à pouca preservação foi a inserção da produção agrícola, que, 

consequentemente, acarretou as transformações das paisagens. 

 

   Figura 1- Vista aérea da EMREF Cabeceira Alta 

 
  Fonte: Google Earth, 2015. 
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Figura 2-Vista aérea da EMREF Vale do Rio Doce 

 
  Fonte: Google Earth, 2015. 

 

Na Figura 2, pode-se observar uma área de erosão próxima a uma região de mata. 

Vale ressaltar que a figura corresponde ao banco de dados 2009, o que significa que há 

probabilidade de maiores transformações nessa área.  

Esta pesquisa, de cunho qualitativo, tem como modalidade as representações 

sociais. Assim, em primeiro momento, é necessário compreender a importância do que 

significa a representação. 

 

Operação pela qual a mente tem presente em si mesma a imagem mental, 

uma ideia ou um conceito correspondendo a um objeto externo. A função da 

representação é exatamente de tornar presente a consciência da realidade 

externa. A noção de representação, geralmente, define-se por analogia com a 

visão e com o ato de formar imagem de algo, tratando-se, no caso, de uma 

“imagem não sensível, não visual”  (JAPIASSU E MARCONDES, 1990, p. 

213). 

 

A escolha por trabalhar com representações sociais é subsídio de arcabouço 

teórico-metodológico para o desenvolvimento da pesquisa.  
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As representações sociais devem ser vistas como uma maneira específica de 

compreender e comunicar o que nós já sabemos. Elas ocupam, com efeito, 

uma posição curiosa, em algum ponto entre conceitos, que têm como seu 

objetivo abstrair sentido do mundo e introduzir nele ordem e percepções, que 

reproduzem o mundo de uma forma significativa. Elas sempre possuem duas 

faces, que são interdependentes, como duas faces de uma folha de papel: a 

face icônica e a fase simbólica. Nós sabemos que representação = 

imagem/significação; em outras palavras, a representação igual a toda 

imagem a uma ideia e toda ideia a uma imagem (MOSCOVICI, 2013, p.46). 

 

A pesquisa qualitativa trabalha com universo dos significados, e, no mundo dos 

significados e das relações humanas, os dados qualitativos e quantitativos complementam-se. 

Dessa forma, uma pesquisa qualitativa não deve negar os aspectos quantitativos, mas 

incorporá-los ao processo de interpretação, apresentando o enriquecimento das explorações, 

descrições e explicações inerentes ao estudo. Desse modo, a pesquisa será baseada com ênfase 

qualitativa em interpretações das representações sociais e quantitativos no que se refere a 

dados mensuráveis.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, delimitou-se como amostragem a seleção 

das turmas, pautando em alguns critérios pertinentes para essa escolha. Neste sentido, 

escolhemos trabalhar com o 6º ano e, pelo motivo de os educandos estarem iniciado o ciclo do 

ensino fundamental, fizemos algumas indagações sobre quais conhecimentos esses educandos 

têm ao ingressar nessa nova fase do Ensino Fundamental II. A outra opção, de trabalhar com a 

turma do 9º ano, é porque os educandos estão terminando a última fase do ciclo do Ensino 

Fundamental II, preparando-se para ingressar no Ensino Médio, tendo concluído uma parte de 

sua formação escolar. Assim, através dos dados obtidos, poderemos fazer uma comparação. 

Por conseguinte, a realização da pesquisa teve os seguintes procedimentos: para a 

realização do levantamento bibliográfico realizado, uma análise das principais abordagens do 

Cerrado, com utilização de alguns autores, tais como Almeida (2005), Chaveiro (2009), 

Calaça (2010),Castilho (2010), dentre outros; para abordagem sobre representações sociais,  

Moscovici (2003), Lefebreve (2006). Em relação aos procedimentos metodológicos, as 

técnicas de investigação utilizadas foram questionários semiestruturados, compostos por 

questões fechadas e abertas, e a produção de desenhos, permitido, assim, maior compreensão 

das representações do Cerrado para os educandos. Destaca-se o uso do questionário na 
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pesquisa científica como um rico suporte, que permite uma aproximação dos dados relativos 

ao objeto de estudo, permitindo atingir um grande número de participantes ao mesmo tempo, 

além de deixá-los mais à vontade para responder algumas questões mais delicadas do que na 

entrevista, além de o tempo de resposta ser menor (GIL, 2008). A produção de desenhos, por 

sua vez, é entendida como uma forma lúdica e criativa para explorar o desenvolvimento 

cognitivo de certa realidade representada pelo aluno.  

 

Os desenhos espontâneos, em diferentes faixas etárias e níveis 

socioeconômico-culturais, possibilitam identificar o desenvolvimento 

gráfico-espacial dos alunos como uma representação do mundo próximo e 

conhecer não só as suas informações sobre os lugares, mas também do 

imaginário. Os desenhos de crianças oferecem dados [...], é por meio do 

desenho, em atividade individual ou coletiva, que o não dito se expressa nas 

formas, nas cores, na organização e na distribuição espacial (PONTUSCKA, 

PAGANELLI. CACETE, 2007, p. 239). 

 

Assim, uma das vantagens do uso desse recurso é a produção de um material  

espontâneo, capaz de acessar elementos presentes nos valores, emoções e do universo 

consensual dos sujeitos. 

A relevância deste trabalho, no âmbito social, pretende contribuir com os alunos 

ao instigar, através das questões voltadas para o Cerrado, a forma de como é a representação 

deste território, possibilitando, como procedimento metodológico, uma forma de valorizar o 

conhecimento do senso comum dos alunos. A estrutura da pesquisa baseia-se em três 

capítulos: 

No capítulo I, “As Escolas Municipais Rurais Ensino Fundamental Cabeceira Alta 

e Vale do Rio Doce no mundo do Cerrado”, são apresentados os sujeitos e temas envolvidos 

na pesquisa, no intuito de compreender o ensino, as escolas, os educandos, o município, o 

Cerrado, na tentativa de desvelar cada universo. Para isso, o capítulo foi dividido em 

momentos. O primeiro momento salientou a discussão referente ao ensino da Geografia e o 

Cerrado. No segundo momento buscou-se revelar as características das escolas, os professores 

e alunos. O terceiro momento apresenta a ocupação do município de Rio Verde, 

compreendendo e descrevendo o seu processo histórico. Por fim, no quarto momento são 
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descortinadas as diversas leituras sobre o Cerrado, destacando como se deu seu processo de 

apropriação. 

No capítulo II, “A vivência do Cerrado pelos educandos - a construção de um 

lugar”, sob a premissa de interpretar as representações do educandos sobre o Cerrado, pautou-

se, em primeiro momento, compreender sobre as diversas abordagens da categoria lugar e 

como por intermédio das relações que ocorrem no lugar, tornam-se subsídios para 

aprendizagem. No segundo momento, objetivou-se entender o papel das representações 

sociais, buscando elementos que permitam entender as representações sociais dos sujeitos, de 

forma que, por meio do desenho, possam ser desveladas as representações sociais dos 

sujeitos, contribuindo para a interpretação de determinando tema.  

                 O capítulo III, “Desvelando o Cerrado nas escolas rurais no município de Rio 

Verde GO”, objetiva desvelar as representações sociais dos educandos sobre o Cerrado. Nessa 

perspectiva, apresenta-se o perfil desses educandos, de maneira que, por meio dos desenhos 

realizados, busca-se compreender e interpretar as representações sociais do Cerrado realizadas 

pelos educandos. Para finalizar, procura-se compreender o papel do pesquisador acadêmico, 

especificamente na Geografia, visto que, por intermédio da pesquisa, é possível enfrentar, 

geograficamente as situações do mundo. Sendo assim,  

 

O pesquisador convém carregar uma, duas, três tesouras, cortar, cortar, 

cortar [...] até criar condições de ter intimidade com o seu objeto de pesquisa 

[...] o pesquisador convém carregar, uma, duas, três lupas, ampliar, ampliar o 

seu objeto de pesquisa até chegar à dimensão de sua totalidade [...] o 

pesquisador pode não ter tesouras, nem lupas, mas não há como escapar do 

jogo de relações com objeto em que se situam a singularidade, a totalidade e 

as mediações (Chaveiro, 2012, p.1).  
 

Portanto, a seguir, apresenta-se o universo dessa pesquisa, que aqui deixa 

registrada apenas uma parte da trajetória. A abrangência enquanto um novo olhar e construção 

do pesquisador encontra se em uma totalidade maior, que foi cada passo dado para o 

desenvolvimento da pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS ENSINO FUNDAMENTAL 

CABECEIRA ALTA E VALE DO RIO DOCE NO  

MUNDO DO CERRADO 

 

Neste capítulo, apresenta-se, em primeiro momento, uma contextualização do 

ensino de Geografia e o Cerrado, que, por intermédio de análises realizadas nos PCNs 

(Parâmetros Curricular Nacional) e outros documentos, serviu de subsídio para fornecimento 

de informações para compreender como é trabalhando o tema Cerrado. Para tanto, buscou-se 

conhecer o universo da pesquisa, dando destaque aos seguintes itens: caracterização das 

escolas rurais do Município de Rio Verde; as características das escolas participantes; 

professores e alunos; ocupação do município de Rio Verde. Dessa maneira, o primeiro 

momento da pesquisa pautou-se na premissa do entendimento do ensino da Geografia e os 

elementos participantes que compõem a pesquisa. No segundo momento do capítulo, 

direcionou-se a discussão para o tema central da pesquisa, o Cerrado, aprofundando a leitura 

no intuito de compreender o Cerrado enquanto Ecossistema, Bioma, Domínio e Território, 

destacando as diversas formas de abordagem do Cerrado, pautando-se, em seguida, na 

descrição das características físicas e nas transformações do Cerrado. Por fim, descreve-se 

sobre a apropriação das áreas do Cerrado e no Estado de Goiás. Pretende-se, desta maneira, 

mostrar o cenário que perpassa o Cerrado. 

1.1 Ensino de Geografia e Cerrado 

As transformações na ciência geográfica nas últimas décadas apresentaram novos 

horizontes e oportunidades. Ocorreram mudanças nos paradigmas e nos seus objetivos, de 

forma a beneficiar a sociedade através da geração de informações úteis para a melhoria da 

qualidade de vida. 

A Geografia encontra-se em um momento em que sua base de estruturação 

apresenta um olhar de forma abrangente. Cavalcanti (2008, p. 43) afirma que “um olhar, mais 

compreensivo, mais sensível às explicações do senso comum, ao sentido dado pelas pessoas 
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para suas práticas espaciais”. Dessa maneira, a Geografia tem como base uma estruturação em 

que permeiam novas formas de pensar, em que não se admite mais excluir as diferentes 

compreensões, explicações, simbólicas, econômicas ou naturais. Para compreender essas 

novas dimensões que a Geografia propõe, em específico no contexto brasileiro, conforme 

Cavalcanti (2008) é produzido inúmero estudos, em diferentes linhas de investigação, em que 

os discursos são instrumentos metodológicos menos fechados, podendo ser vistos em 

diferentes escalas de análises.  

Diante do atual cenário da Geografia contemporânea, indaga-se como se encontra 

a situação do ensino de Geografia?  Qual é o papel do professor em sala de aula?  Como as 

novas bases teóricas da Geografia vêm contribuir para o ensino?  Para compreender essas 

indagações, é necessário entender o contexto pelo qual a Geografia perpassa. Cavalcanti 

(2008) destaca que a Geografia brasileira, acadêmica e escolar institucionalizaram-se no 

início do século XX, principalmente a partir de 1980, período que ficou reconhecido como 

“movimento de renovação da Geografia” (acadêmica e escolar), que foi marcado pela disputa 

de hegemonia de dois núcleos principais, um pautado em Geografia dita “tradicional”, cujo 

pilar foi estruturado nas primeiras décadas do século XX, e outro que representava uma 

Geografia nova, que procurava superar a tradicional, que se proclamava “crítica”. Diante 

desses movimentos, procurava-se atribuir significado à Geografia que se ensina para os 

alunos, tornando-a mais interessante, mais atraente, possibilitando seu aprendizado por eles. 

Propunha-se uma nova estrutura para os conteúdos escolares, tendo-se como pressupostos o 

espaço e as contradições sociais.  

Na década de 1990, o contexto sociopolítico, científico e educacional indicava 

uma crise e, ao mesmo tempo, a necessidade de uma ampliação dos referenciais 

interpretativos da realidade. Apresentavam-se novos caminhos na investigação sobre o ensino 

de Geografia e orientações, que, conforme Cavalcanti (2008) reafirmou o papel relevante da 

Geografia na formação das pessoas, reconhecendo as mudanças relacionadas ao cotidiano 

espacial de uma sociedade globalizada, que necessita de uma compreensão do espaço que 

inclua a subjetividade, o cotidiano e as diferentes linguagens do mundo atual. 

Diante dessas transformações, em que ocorreram as rupturas do paradigma da 

ciência geográfica, compreende-se que suas reformulações levaram, então, à alteração 



34 

 

 

significativa no campo do ensino da Geografia, que se apresenta em duas vertentes: de um 

lado, um ensino tradicional, pautado em uma disciplina que ensina a localizar rios, países, 

apenas uma matéria “decoreba”, e, do outro lado, um ensino de Geografia que contribua para 

a formação de cidadãos críticos, que é capaz de instigar os alunos a entender os problemas 

sociais que afligem a sociedade. Dessa maneira, apresenta que o ensino de Geografia passa 

por profundas transformações, que não ocorrem pelo simples fato dos novos paradigmas 

dentro da ciência geográfica, mas que advêm das transformações que ocorrem no mundo 

globalizado, em que é possível constatar, cotidianamente, que as mudanças conjunturais 

transformaram a sociedade e, em consequência, a Geografia. 

                  Considerando, então, o panorama atual em que se encontra o ensino de Geografia, 

é necessário pensar e repensar quais atitudes devem ser renovadas ou inseridas para que não 

se tornem algo insignificante nas grades curriculares. Nesta perspectiva, Martins (2014, p. 17) 

destaca que “deve ser uma Geografia nova para um mundo novo, com uma seleção e 

organização de conteúdos e conceitos capazes de dar conta desse novo tempo”. Portanto, é 

importante que ocorra um processo de renovação, sendo essencial a inserção de novas 

temáticas e de novos campos de ensino e pesquisa na Geografia, apresentando-se como uma 

vertente em que se procura estabelecer uma nova relação com o campo das ciências 

geográficas. 

Nesta perspectiva, buscou-se compreender o panorama atual do ensino de 

Geografia no Brasil, sendo realizada uma pesquisa na base de dados do CNPq (Conselho 

Nacional de desenvolvimento cientifico e tecnológico), cuja busca tinha com objetivo 

pesquisar quais linhas de estudo continham a expressão “Ensino de Geografia”. O resultado 

da pesquisa mostrou 71 grupos de pesquisa que contemplam o ensino de Geografia, conforme 

apresentado a seguir no Quadro 1. Pode-se observar que, atualmente, o debate que trata do 

ensino de Geografia perpassa por novas reflexões e construções geográficas que vão além do 

visível. Assim, a área de Geografia procura dar conta no contexto contemporâneo, em 

diversas e diferentes vertentes de dimensões, sendo elas científica, cultural, social e 

educacional.  
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Quadro 1-Linha de pesquisa no Brasil sobre o Ensino de Geografia 

Região Linha de Pesquisa Grupo 

Região 

Norte 

Ensino de Geografia e educação 

ambiental. 

Grupo de Pesquisa em Metodologias e 

Práticas de Ensino de Geografia – LEGEO 

Ensino de Geografia no contexto da 

educação do campo na Amazônia. 

Ensino de Geografia nos países 

subdesenvolvidos – GEPEG 

Estudos comparados sobre o ensino de 

Geografia nos países subdesenvolvidos. 

Ensino de Geografia nos países 

subdesenvolvidos – GEPEG 

Ensino de Geografia no contexto da 

educação inclusiva nos países 

subdesenvolvidos.  

Ensino de Geografia nos países 

subdesenvolvidos – GEPEG 

Ensino de Geografia para educação 

básica. 

Grupo de Pesquisa em Metodologias e 

Práticas de Ensino de Geografia – LEGEO 

Estudos sobre o ensino de Geografia e o 

espaço de representação. 

Grupo de Pesquisa em Metodologias e 

Práticas de Ensino de Geografia – LEGEO 

Teorias, métodos e ensino de Geografia. Grupo de Estudo em Produção do Espaço 

na Amazônia (GEPEA) 

Planejamento urbano e ensino de 

Geografia. 

Núcleo de estudos agrários e direitos 

humanos – NEADH 

Ensino de Geografia e cartografia 

escolar. 

Geoprocessamento, cartografia e agrária 

na Amazônia. GEOCARTA 

Região 

Nordes

te 

A Cartografia no Ensino de Geografia. Geoprocessamento e a cartografia no 

ensino de Geografia – GCEG 

As Tics no Ensino de Geografia. Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão 

em Educação Geográfica. 

Cartografia Escolar e Ensino de 

Geografia. 

Dinâmica Ambiental, Educacional e 

Cultural – DAEC. 

Currículo, metodologias e recursos 

didáticos para o ensino de Geografia. 

Educação Geográfica, Cultura Escolar e 

Inovação. 

Educação e Ensino de Geografia. Relação Sociedade Natureza e Produção 

do Espaço Geográfico – PROGEO 

Ensino de Geografia e Avaliação. Ensino de Geografia e Avaliação. 

Estudos Epistemológicos do Ensino de 

Geografia no Campo. 

Estudos Agrários e Territoriais. 

Formação Docente e Ensino de 

Geografia. 

Geografia, Docência e Currículo – 

GEODOC. 

Geotecnologias aplicadas ao ensino da 

Geografia. 

Geotecnologias aplicadas à Geografia 

(GEOTEC) 

História do Ensino de Geografia. Grupo de Pesquisa em Educação e Ensino 

de Geografia – GPEGEO 

Memória, práticas e representações 

sociais no Ensino de Geografia. 

Espaço, memória e representações sociais.  

Novas tecnologias de ensino de Laboratório de geoprocessamento 
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Geografia. aplicado. 

Representações e linguagens no ensino 

de Geografia. 

Educação Geográfica, Cultura Escolar e 

Inovação. 

Teoria e prática de ensino de Geografia. Ensino de Geografia. 

Ensino de Geografia e Construção de 

Materiais Didáticos. 

Sociedade, Natureza e Ensino de 

Geografia. 

Ensino de Geografia e Formação de 

Professores. 

Sociedade, Natureza e Ensino de 

Geografia. 

Interdisciplinaridade e Ensino de 

Geografia. 

Geografia e Ensino 

Linguagens, representações e novas 

tecnologias no Ensino de Geografia. 

Geografia e Ensino 

Região 

Centro-

oeste 

Abordagens teóricas e práticas no 

ensino de Geografia. 

Ensino e Produção do Conhecimento 

Geográfico 

A cidade e o urbano no ensino de 

Geografia. 

Espaço Urbano e Produção do Território 

Cultura(s) e ensino de Geografia.  (Geo)grafias, linguagens e percursos 

educativos  

Didática e Prática de Ensino de 

Geografia e Formação de Professores. 

Espaço, Meio Ambiente e Ensino de 

Geografia. 

Educação, ensino de Geografia e 

práticas pedagógicas no Mato Grosso 

do Sul. 

Grupo de Pesquisa Socioeconômico-

cultural de Mato Grosso do Sul 

Educação no/do Campo e Ensino de 

Geografia.  

Grupo de Pesquisas em Geografia Agrária 

e Conservação da Biodiversidade – GECA 

Ensino de Geografia – Educação.  Monitoramento e modelagem ambiental 

por geoprocessamento 

Ensino de Geografia e Linguagens. (Geo)grafias, linguagens e percursos 

educativos  

Ensino de Geografia e Pensamento 

Geográfico. 

Grupo de Pesquisa em Educação e Ensino 

de Geografia – GPEEG 

Ensino de Geografia e sua relação com 

mapas, globos, cartas, imagens.  

Diretrizes de gestão ambiental com uso de 

geotecnologias 

Formação de Professores: Didática e 

Práticas de Ensino em Geografia para a 

construção da cidadania. 

Geografia, Educação, Espaço Urbano e 

Ação – GEEUAÇÃO. 

Pesquisas e Ensino de Geografia, 

Agroecologia e Sustentabilidade.  

Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Agroecologia- NEPEA  

Região 

Sudest

e 

Alfabetização científica e ensino de 

Geografia. 

Ensino de Geografia em múltiplos 

contextos 

Análise de materiais e documentos 

pedagógicos para o Ensino de 

Geografia.  

Grupo de Pesquisa em Didática das 

Ciências e da Geografia –DICIGEO. 
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A Pesquisa e o Ensino de Geografia nos 

espaços periféricos: dilemas e desafios. 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos do 

Espaço da Baixada Fluminense 

Conflitos, Movimentos Sociais e Ensino 

de Geografia. 

As transformações no mundo 

contemporâneo e o ensino de Geografia na 

educação básica 

Currículo e Ensino de Geografia. Ateliê de Pesquisas e Práticas em Ensino 

de Geografia 

Currículo para o ensino de Geografia na 

Educação Básica. 

Núcleo de pesquisa em ensino de 

Geografia: articulação entre a 

universidade e a escola de  

Dinâmicas climáticas e ambientais e o 

ensino de Geografia. 

Grupo de Estudos Integrados em 

Ambiente: Geografia, educação e 

cidadania- GEIA.  

Ensino de Geografia, Educação 

Ambiental. 

Territórios de Aprendizagens 

Autopoiéticas 

Ensino de Geografia, Geografia Política 

e Geopolítica. 

Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação 

Geográfica- NUPEGEO.  

Ensino de Geografia, Práticas 

Curriculares e a Autonomização.  

Núcleo de Ensino, Extensão e Pesquisa em 

Educação 

Ensino de Geografia, Práticas 

Educativas e Sociedade. 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino 

de Geografia (GEPEG) 

Ensino de Geografia: estratégias e meio 

ambiente. 

Multihumanas – GP. 

Ensino de Geografia e História. Grupo de estudos da localidade - ELO  

Ensino de Geografia e Marxismo. Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação 

Geográfica- NUPEGEO. 

Ensino de Geografia Física. Dinâmica de Geoambientes Tropicais 

Ensino de Geografia e território. Território, sociedade e meio ambiente. 

Memória Urbana, Paisagem e Ensino da 

Geografia. 

Núcleo de Análise do Espaço Geográfico: 

Ensino, Memória e Paisagem. 

Metodologias de ensino em Geografia e 

práticas interdisciplinares. 

Núcleo de pesquisa em ensino de 

Geografia: articulação entre a 

universidade e a escola 

Metodologias e Práticas Pedagógicas no 

Ensino de Geografia. 

As transformações no mundo 

contemporâneo e o ensino de Geografia na 

educação básica 

Movimento Negro, Lutas na Educação e 

Ensino de Geografia. 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Geografia, Relações Raciais e 

Movimentos Sociais- NEGRAM.  

Práticas de Ensino de Geografia a 

Estudantes com deficiências. 

Grupo de estudos e pesquisa política e 

práticas em educação especial GEPEPES   

Temas, conceitos e categorias no Ensino 

de Geografia. 

As transformações no mundo 

contemporâneo e o ensino de Geografia na 
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educação básica 

Territórios do Saber: Estudos das 

Teorias e Ensino de Geografia. 

Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos 

de Reforma Agrária – NERA 

Análise espacial, Geografia humana e 

Ensino de Geografia. 

Estudos Geográficos 

Região 

Sul 

Ensino de Geografia e América Latina. Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ensino 

de Geografia 

Ensino de Geografia e arte: a música e a 

poesia. 

Núcleo de estudos em Geografia, filosofia, 

arte e ensino (GEFAE) 

Ensino de Geografia e das 

representações geocartográficas. 

Grupo de pesquisa ensino de Geografia 

Ensino de Geografia e Educação 

Especial. 

Grupo de pesquisa ensino de Geografia 

Ensino de Geografia e Movimentos 

Sociais. 

Grupo de Pesquisa e Estudos Geográficos 

em Educação do Campo 

Epistemologia e ensino de Geografia. Grupo de Estudos Regionais e Análises 

Territoriais – GERAT 

Historia do Pensamento Geográfico e 

Ensino de Geografia. 

Núcleo de estudos em Geografia, filosofia, 

arte e ensino (GEFAE) 

Metodologia do ensino de Geografia. Educação Geográfica e Formação de 

Professores de Geografia (EDUPROGEO) 
Fonte: Diretório dos grupos de pesquisa no Brasil. 2015. 

 

Segundo o Quadro 1 apresentado, nota-se a abrangência de estudos voltados para 

o ensino de Geografia, possibilitando várias acepções para a sistematização do conhecimento 

geográfico. Além disso, demonstra que é possível criar novas possibilidades de interpretações 

do espaço geográfico.  

A Geografia, nesse contexto, tem também se reestruturado, tornando-se uma 

ciência mais plural. Por um lado, ela reafirma seu foco de análise, que é o 

espaço, mas, por outro, torna-se mais consciente de que esta é uma dimensão 

da realidade, e não a própria realidade, complexa e interdisciplinar por si 

mesma. O espaço como objeto de análise geográfica é conhecido não como 

aquele da experiência empírica, não como um objeto em si mesmo. A ser 

descrito pormenorizadamente, mas sim como uma abstração, uma 

construção teórica, uma categoria de análise que permite apreender a 

dimensão da espacialidade das/nas coisas do mundo (CALVACANTI, 2002, 

p. 18). 

 

Com base nos dados do quadro 1, apresenta-se o Gráfico 1, que objetiva analisar 

as regiões que apresentam os estudos pautados no ensino de Geografia: 
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             Gráfico 1- Ensino de Geografia no Brasil por regiões. 

 
  Fonte: Diretório dos grupos de pesquisa no Brasil. 

  Organização: Própria autora (2015). 

 

Observa-se que a região que apresenta maior número de linhas de pesquisa é 

região Sudeste, que corresponde a 34 % de estudos nessa linha de ensino de Geografia, 

seguida pela região Nordeste, com 25 %. De acordo com os dados apresentados, nota-se que, 

relativamente, todas as regiões apresentam número expressivo de estudos sobre o ensino de 

Geografia. Nesse sentido, verifica-se que o ensino de Geografia está ganhando 

reconhecimento e crescendo no Brasil. 

Nesta perspectiva, instigam-nos algumas questões: qual é a importância do papel 

do ensino da Geografia? Quais são as contribuições do ensino para o aluno? Enfatiza-se, 

nessas indagações, em primeira instância, o papel do ensino da Geografia, pois, conforme 

coloca Cavalcanti (2002), o ensino de Geografia tem como finalidade básica de ação, 

trabalhar o aluno juntamente com suas referências que são adquiridas na escola e sistematizá-

las em contato com a sociedade. 

O processo de ensino aprendizagem de Geografia tem se mostrado de grande 

utilidade para auxiliar a formação do indivíduo e o espaço que o cerca. Um dos temas 

pertinentes a esse contexto refere-se à capacidade de percepção e representação no senso 

comum que os alunos possuem de diferentes conceitos geográficos, de forma a aproveitar o 
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conhecimento informal na construção de conhecimentos formais, com significado para suas 

vidas. 

Considera-se que a Geografia escolar tem como papel uma atuação de um modo 

específico de raciocínio, de interpretar a realidade e as relações dos acontecimentos espaciais, 

demonstrando ser mais do que uma disciplina que aplicam dados e informações sobre lugares 

para que sejam decorados, aproximando a disciplina aos princípios construtivistas, ou seja, 

orientar o ensino no desenvolvimento de determinadas capacidades que devem ser 

desenvolvidas através de trabalho com utilização de conteúdos, o qual necessita de uma 

escolha adequada para instigar o próprio ensino. Desse modo, a reflexão dos conteúdos leva 

também à reflexão sobre os métodos de ensino, já que são elementos integrados no contexto 

didático. 

 Nesta perspectiva o papel da Geografia, observa-se que, independentemente da 

Geografia escolar no ensino formal, ela também circula na vida dos alunos cotidianamente, 

está presente nos bairros, na cidade e no espaço. Por ser a ciência que estuda o espaço, ela tem 

ao seu favor elementos concretos para buscar metodologias capazes de proporcionar 

resultados satisfatórios e uma maior compreensão das categorias geográficas pelos alunos. De 

acordo com Callai, 

[...] o aluno se perceba como participante do espaço que estuda, onde 

fenômenos que ali ocorrem são resultados da vida e do trabalho dos homens 

e estão inseridos num processo de desenvolvimento [...]. O aluno deve estar 

dentro daquilo que está estudando e não fora, deslocado e ausente daquele 

espaço. Como é a Geografia que ainda é muito ensinada na escola: uma 

Geografia que trata o homem como um fato a mais na paisagem, e não como 

um ser social e histórico (CALLAI, 2001, p. 58). 

 

 A Geografia, em relação ao seu papel nos currículos dos Ensinos Fundamental e 

Médio, tem uma contribuição significativa como as demais ciências. Além do currículo, a 

disciplina leva-nos a refletir qual é a função da escola, do ensino e do conteúdo curricular 

escolar, e, ainda, a reconhecer que a configuração do mundo atual na sociedade, em que o 

processo de globalização é complexo e diverso, cujas informações apresentam novas formas 

de compreender os tempos e os espaços e requer pensar em novas formas de considerar o 

ensino da Geografia.  Para compreender a situação pela qual perpassam tanto o ensino como 

currículo escolar, Callai aponta que:  
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A Geografia escolar se constitui como um componente do currículo, e, seu 

ensino, se caracteriza pela possibilidade de que os estudantes percebam a 

singularidade de suas vidas e, reconheçam a sua identidade e o seu 

pertencimento em um mundo que a homogeneidade apresentada pelos 

processos de globalização trata de tornar tudo igual (CALLAI 2011, p. 129).   

 

Portanto, é por meio da matéria curricular que se possibilita compreender o 

mundo; é a oportunidade que os alunos têm para que possam desenvolver suas capacidades de 

observar, analisar, interpretar; é o momento que lhes permite se entenderem como sujeitos 

neste mundo, reconhecendo a espacialidade dos fenômenos sociais.  

Refletindo sobre essa questão do currículo, que segue com base nos PCNs 

(Parâmetros Curriculares Nacionais), instiga-se a reflexão e análise de como é trabalhado o 

tema Cerrado, quais são suas perspectivas e objetivos que pretendem contemplar no ensino 

desse tema.  Conforme o Quadro 2 apresenta ,  o tema é trabalhado no terceiro ciclo do PCN, 

que corresponde ao 6º ano, que se refere à turma que participou da pesquisa, portanto, 

selecionou-se apenas o eixo que envolve as turmas pesquisadas. Ao analisar o que está 

proposto no PCN, cujo tema enquadra-se no eixo sobre o estudo da natureza e sua 

importância para o homem, compreende-se que esse conteúdo é trabalhado de forma que 

corresponde apenas os aspectos físicos, até mesmo no modo como é inserido no item que 

pontua o conteúdo Cerrado e as interações com os solos e o relevo, o que evidencia que o 

tema Cerrado tem sido trabalhado levando em consideração somente a relação com a 

natureza, não havendo diretrizes para se trabalhar os aspectos culturais, sociais e econômicos. 

 

Quadro 2- Resumo do terceiro ciclo  

Eixo Tema Item 

 

 

O estudo da natureza e sua 

importância para o homem. 

 

 

Os fenômenos naturais, sua 

regularidade e possibilidade 

de previsão pelo homem. 

* Como conhecer a vegetação 

brasileira: a megadiversidade 

do mundo tropical. 

* Florestas tropicais: como 

funcionam essas centrais 

energéticas. 

* Cerrados e interações com 

os solos e o relevo. 
 Fonte: PCN (1998)  

 Organização: Própria autora (2015). 
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Diante do Quadro 2 exposto, relacionando-o com o tema Cerrado, que deve ser 

trabalhado no 6º ano do Ensino Fundamental II, nota-se que a grade curricular proposta pelo 

PCN tem seu enfoque voltado para questão da vegetação. Analisado o eixo que corresponde à 

grade curricular do 9º ano, que apresenta o conteúdo do Cerrado, correspondendo ao eixo 

modernização, modos de vida e a problemática ambiental, mais uma vez a questão da 

natureza é que prevalece, destacando-se a degradação do Cerrado x monocultura e pecuária 

extensiva melhorada, revelando o conteúdo relacionado à natureza novamente. No entanto, 

apresenta-se as diversidades dos problemas ambientais que estão interligados pelo viés da 

economia, e, novamente, outros aspectos relacionado à cultura, modo de vida, não aparecem.  

 

Quadro 3 - Resumo do quarto ciclo   

Eixo Tema Item 

 

 

Modernização, modos de 

vida e a problemática 

ambiental. 

 

 

O Brasil diante das questões 

ambientais. 

* Pluralidade cultural e 

conservação da natureza. 

* Degradação do cerrado x 

monocultura e pecuária 

extensiva melhorada. 

* Os grandes domínios de 

vegetação e os diferentes 

usos. 

 Fonte: PCN (1998)  

 Organização: Própria autora (2015). 
 

Os PCNs têm como finalidade servir de base curricular para todas as unidades de 

ensino do Brasil, apresentando-se como instrumento que fornece suas bases curriculares como 

um currículo norteador, portanto, permite que as escolas tenham autonomia para planejar o 

Plano de Curso Anual (PCA), conforme Libâneo (1992, p. 51) aponta sobre o papel da escola, 

em que argumenta dizendo que “a escola é mediadora entre o aluno e o mundo da cultura e 

cumpre esse papel pelo processo de transmissão e assimilação crítica dos conhecimentos, 

inseridos no movimento da prática social concreta dos homens, que é objetiva e histórica”. 

Continuando sobre o papel da escola, Santiago (2008) afirma que cada escola, apesar dos 

processos normativos e institucionais a que está sujeita, tais como leis, politicas educacionais, 



43 

 

 

projetos governamentais, também está revestida da influência e dos significados específicos 

da comunidade local, dos elementos culturais que a fazem singular e única. Assim, o papel da 

escola, juntamente com os professores, é que priorizem a oferta de uma educação 

transformadora, que desperte o senso crítico dos alunos para que compreendam o que ocorre 

na sociedade em que vivem. Neste momento, não basta ao professor possuir domínio da 

matéria (conteúdos); é necessário ter a capacidade de pensar criticamente, apresentar os 

processos que permeiam a realidade social, colocando-se como sujeito transformador desta 

realidade. Sobre o papel do professor, Pontuschka (2007, p.97) afirma que, “além de dominar 

conteúdos, é importante que o professor desenvolva a capacidade de utilizá-los como 

instrumentos para desvendar e compreender a realidade do mundo, dando sentido 

significativo á aprendizagem”. 

No início do ano escolar, organiza-se uma reunião, juntamente com professores e 

coordenadores, para o planejamento dos conteúdos que serão ministrados durante o ano 

letivo. Nessa ocasião, os professores têm a oportunidade de adequar os conteúdos, selecionar 

o bimestre para serem ministrados os conteúdos, adequando-os à sua realidade, conforme 

informações fornecidas pelas coordenadoras das escolas participantes da pesquisa.  

Para tanto, realizou-se uma análise nos Planos de Curso Anual das duas escolas 

participantes da pesquisa, com intuito de averiguar se é contemplado, na grade curricular, o 

conteúdo do Cerrado. De acordo com o Quadro 04, pode-se verificar como são distribuídos no 

6º ano, no que se refere aos conteúdos do 9º ano, turma que participou da pesquisa. O Plano 

de Curso Anual (documento anexo), não apresentou nenhum conteúdo que aborde o tema 

Cerrado; de acordo com a análise do documento, nota-se que os conteúdos contemplam 

estudos referentes a outros países, questões econômicas e globalização, deixando, portanto, de 

pautar em conteúdos que enfatizem sobre o próprio país em que moram.  
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Quadro 4 - Plano de Curso de Geografia 6 º ano. 

Eixo Objetivos Conteúdos 

 

 

Cartográfico/ físico-territo- 

rial/social 

 

* Reconhecer as diferentes 

formações vegetais na Terra 

e Brasil; 

* Relacionar o clima e a 

vegetação; 

 

 

* Clima e vegetação; 

* Grandes paisagens vegetais; 

* vegetação brasileira; 

 

 Fonte: Plano de Curso anual 6 º ano.  

 Organização: Própria autora (2015). 

 

Pode-se identificar, conforme análise realizada no plano de curso anual, no que 

refere- se o conteúdo do Cerrado, que a grade curricular do 6º ano não apresenta, de maneira 

explícita, o conteúdo Cerrado. Verifica-se que, de forma implícita, trata-se o conteúdo quando 

se trabalha a vegetação brasileira, em que se destaca o reconhecimento dos biomas brasileiros. 

Nota-se que o plano de curso anual enfoca o conteúdo Cerrado para questões ambientais, 

relacionado-o com a natureza, de forma superficial, sem valorizar as questões das relações 

que ocorrem no lugar de vivência. Nesta perspectiva, não apresenta outros fatores que 

correspondem ao Cerrado, apesar de ser necessário reconhecer o Cerrado por intermédio de 

outros aspectos que o compõem, tais como naturais, econômicos, culturais e sociais.  

De acordo com os documentos analisados, nota-se que o Cerrado apresenta-se 

relacionado à natureza; entretanto, ainda é preciso que seja reconhecido além dos aspectos 

físicos, pois o Cerrado possui seus aspectos econômicos, sociais e culturais que não estão 

registrados nos documentos.  

 

[...] entendê-lo como produto de história social, sobretudo um ambiente que 

se localiza; que foi e é apropriado; que possui logicas 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). 

 

Diante desses fatores mencionados, encontram-se alguns problemas relacionados 

ao estudo do Cerrado, na maioria das vezes tratado de forma positivista, pautado apenas nas 

questões físicas, o que enseja a necessidade de elencar outros elementos que compõem o 
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Cerrado, de forma que alguns problemas sejam pensados, instigando os responsáveis pelo 

ensino. Os professores, que são mediadores para construção de ensino e que devem formar 

alunos críticos e que conheçam a sua realidade, precisam, para atingir tal objetivo, aglutinar o 

olhar para alguns problemas, tais como um plano de curso em que os conteúdos valorizem as 

questões em escalas globais, mas que também valorizem as questões regionais e do lugar, o 

aproveitamento, pelo professor, das experiências vivenciadas pelos alunos como aparato 

metodológico, para que possam resgatar e ensinar a valorização dos conhecimentos, tantos 

dos fatos e acontecimentos globais, mas que também reconheçam a importância do seu lugar e 

as interferências que ocorrem neste contexto, de acordo com a abordagem do tema Cerrado. 

                Frente a essas problemáticas, reflete-se sobre algumas questões: como se encontra o 

cenário do Cerrado, especificamente da região Sudoeste de Goiás?  Como o Cerrado é 

representado pelos alunos? Como o ensino é mediador nas construções e representações dos 

alunos? Qual a importância do papel do professor para se trabalhar o Cerrado? 

                Com base nessas indagações, em primeiro momento, procura-se compreender como 

se encontra a situação do Cerrado, que outrora guardava seus traços originais em suas 

exuberantes árvores nativas, as peculiaridades de suas terras, e que foi devastado pela 

hegemonia do capital, tornando o que era paisagem exuberante em lembranças de um passado 

que ficou guardado na história. Diante desses fatores, o cenário do território do Cerrado passa 

por profundas transformações, conforme apregoa Chaveiro (2008, p. 1): 

 

[...] a situação fundamental que traduz o atual período: o cerrado se coloca 

no centro de uma disputa de sentido, de uso e de filiações simbólicas, 

econômicas e políticas “[...]”o território cerradeiro, no contexto histórico 

deste período, se apresenta disputado em que se situam usineiros, agentes 

industriais, estrategistas financeiros, Estado e também vários setores do 

Movimento Social organizado, de Organizações não governamentais, do 

Movimento ambientalista. Essa disputa penetra o modo pelo qual se gera 

sentido ao uso do cerrado”. [...] Por isso, se encontram presentes os dilemas 

das populações tradicionais relativos aos seus saberes e sabores, as 

mudanças dos hábitos alimentares, as novas condutas culturais no uso de 

seus rios, aos novos signos, agenciamentos e símbolos das principais festas, 

a cisão do sujeito da tradição instalado num mundo urbano, a sua literatura 

etc. Esses dilemas requerem que se compreenda o cerrado no cerne das 

transformações socioespaciais do mundo global (CHAVEIRO, 2008, p. 1). 
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O advento dessas transformações traz consigo novas formas de organização e 

ocupação dos espaços, apresentando o surgimento de diferentes representações sociais, 

fazendo com que cada grupo se organize para atender as necessidades que lhe são impostas, 

formando representações variadas. Neste caso, pretende-se, especificamente, conhecer as 

representações sociais dos alunos sobre o Cerrado e como elas poderão contribuir para 

entender como eles estão captando, interpretando, construindo e agindo em sua realidade, uma 

vez que essas representações são fundamentais na formação de opiniões e no estabelecimento 

de atitudes individuais ou coletivas.   

Apresentado o Cerrado aos alunos, bem como a maneira como é inserido nos 

planos de curso, PCN, pautando-se apenas na questão ambiental, depreende-se que há uma 

visão fragmentada ao que diz respeito a tantos outros elementos que compõem o Cerrado e de 

como esses fatores possam influenciar e contribuir na aprendizagem do aluno. Diante dos 

problemas citados, o caminho possível para mudar essa concepção é por meio do ensino, que 

contribui para que os alunos possam compreender o Cerrado. Mas, no entanto, como foram 

encontrados alguns agravantes no que refere ao suporte pelos documentos que norteiam os 

currículos escolares, a solução dá-se por intermédio do professor, haja vista que é ele quem 

tem autonomia, em sala de aula, para trabalhar as questões globais, mas também valorizando e 

contextualizando as questões locais. Não obstante, um fator também importante é a relação 

entre professor e aluno, que sempre deve levar em conta o conhecimento prévio do aluno, pois 

os alunos são sujeitos que se encontram no espaço, tendo uma relação de vivência com os 

lugares que vivem, que devem ter conhecimentos sobre os acontecimentos e que conheçam as 

transformações que ocorrem no espaço em que vivem. Sobre a importância da compreensão 

do lugar, Castrogiovanni (2003, p. 62) aponta sobre a importância da compreensão do lugar:  

 

Um aluno que sabe compreender a realidade em que vive consegue perceber 

que o espaço é construído, e que nesse processo de produção do espaço local 

e regional consegue perceber que todos os homens, que a sociedade, são 

responsáveis por esse espaço, conseguirá estudar questões e espaços mais 

distante e compreender, indo além do apreender porque o professor quer 

(CASTROGIOVANNI, 2003, p. 62). 
 

Dessa maneira, ao professor tem sido atribuído o papel de construir com o aluno 

as estruturas cognitivas que possibilitam perceber a si próprio e ao mundo, devendo a 
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preocupação ser trabalhar com o pensamento do aluno, coligando conhecimento sistematizado 

e ação. 

O aluno, com sua experiência cotidiana a ser considerada em sua 

aprendizagem, é sujeito ativo de seu processo de formação e de 

desenvolvimento intelectual, afetivo, e social; é sujeito que tem ideias em 

construção, que tem a ver com seu contexto social mais imediato; o 

professor, com o papel de mediador do processo de formação do aluno, tem 

o trabalho de favorecer/propiciar a inter-relação entre os sujeitos (alunos) e 

os objetos de conhecimento; a Geografia escolar, que representa um 

conjunto de instrumentos simbólicos, conceitos, categorias, teorias, dados, 

informações, procedimentos, constituído em sua história, é uma mediação 

importante da relação dos alunos com o mundo, contribuindo assim para sua 

formação geral (CAVALCANTI, 2002, p. 35). 

 

Portanto, o papel do professor no ensino-aprendizagem deve ser de um agente que 

atua em conjunto com seus alunos, ocasião em que deve ter uma troca constante de 

conhecimento e informações, para que as informações que são transmitidas para os alunos 

tornem-se conhecimento significativo para suas vidas.  

Dessa maneira, ao trabalhar o conteúdo do Cerrado, os professores apresentam-se 

como mediadores, uma ponte para a construção dos saberes, devendo utilizar, para tanto, 

recursos que possam contribuir, por meio do ensino, na formação do aluno. Assim, o 

professor deve selecionar as informações e conduzir as discussões, e, além disso, utilizar 

outros recursos, como filmes, músicas, leituras de livros literários, documentários, poemas, 

teatros que abordem o tema, e, principalmente, despertar o interesse no aluno, para que 

compreenda que faz parte do conteúdo estudado. 

 

1.2  Caracterização das escolas rurais do município de Rio Verde (GO) 

 

O município de Rio Verde, no processo de expansão da fronteira agrícola, tornou-

se destaque em Goiás e no Brasil devido ao agronegócio. A zona rural tem contribuição 

importante na economia do município, e, por esse motivo, a pesquisa tem como recorte a área 

rural do município de Rio Verde, sendo as escolas rurais do município, especificamente, o 

foco da pesquisa, tendo como sujeitos os educandos que vivenciam de perto a forte influência 

do agronegócio na área rural e que têm no lugar de moradia um contanto maior com a 
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natureza, o que nos leva à busca de uma resposta para qual é a representação do Cerrado para 

esses educandos.  

Com relação ao funcionamento das escolas rurais no município de Rio Verde, elas 

apresentam um modelo de educação centrada no urbano, provando uma falta de respeito com 

o camponês que ali se encontra, no campo, como sujeito, mas que desta maneira é tratado 

simplesmente como um objeto que não tem cultura, demonstrando que não é de maneira 

alguma escola do/no campo, que tem projeto político- pedagógico vinculado às causas, aos 

desafios, sonhos, à realidade e cultura do povo do campo. Portanto, é preciso compreender o 

cenário da educação no/do campo, sobretudo que existe uma diferença ao que se refere à 

educação do campo e no campo. 

 

[...] as diferenças entre escola no campo e escola do campo são pelo menos 

duas: enquanto escola no campo representa um modelo pedagógico ligado a 

uma tradição ruralista de dominação, a escola do campo representa uma 

proposta de construção de uma pedagogia, tomando como referência as 

diferentes experiências dos seus sujeitos (FERNANDES, 2004, p. 142). 

 

Nesse sentido, apresenta-se um verdadeiro cenário de contraste no ensino, pois a 

educação das populações que vivem no campo deve compreender as realidades dos sujeitos e, 

para tanto, é apropriado estabelecer a organização curricular diferenciada para as escolas 

rurais. Segundo Saviani (2000, p. 172), o Art. 28 da LDB – Lei Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº. 9.394/96) descreve:  

 

Art. 28 - Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de 

ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às 

peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: 

I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades 

e interesses dos alunos da zona rural; 

II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 

às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III – adequação à natureza do trabalho na zona rural. 
 

Na verdade, a realidade apresentada trata-se de um cenário em que ocorre a 

exclusão educacional dos trabalhadores rurais, à medida que não contemplam as 

especificidades das relações sociais de trabalho, das suas condições materiais, do seu modo 

vida. 
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A cultura hegemônica trata os valores, as crenças, os saberes do campo de 

maneira romântica ou de maneira depreciativa, como valores ultrapassados, 

como saberes tradicionais, pré-científicos, pré-modernos. Daí que o modelo 

de educação básica queira impor para o campo currículos da escola urbana, 
saberes e valores urbanos, como se o campo e sua cultura pertencessem a um 

passado a ser esquecido e superado. Como se os valores, a cultura, o modo 

de vida, o homem e mulher do campo fossem uma espécie em extinção. Uma 

experiência humana sem mais sentido, a ser superada pela experiência 

urbano-industrial moderna. Daí que as políticas educacionais, os currículos 

são pensados para a cidade, para a produção industrial urbana, e apenas se 

lembram do campo quando se lembram de situações “anormais”, das 

minorias, e recomendam adaptar as propostas, a escola, os currículos, os 

calendários a essas “anormalidades”. Não reconhecem a especificidade do 

campo [...] (ARROYO, 2004, p. 79-80). 
 

Salienta-se que não são apenas esses fatores citados anteriormente; há outros 

fatores relevantes que devem ser considerados e, nessa luta pela educação no/do campo, 

diante da realidade do município, destacam-se alguns problemas cruciais: a falta de 

infraestrutura nas escolas; currículo e calendário escolar que são alheios à realidade do 

campo; classes multisseriadas; insuficiência de materiais didáticos; professores/as com visão 

de mundo urbano; uma visão de agricultura patronal; falta de formação específica para os 

docentes por parte do Governo e das Universidades; a apresentação do urbano como superior, 

moderno e atraente; a desqualificação do campo por parte das políticas públicas; a localização 

das escolas, que são cercadas pelas lavouras, ficando vulneráveis à intoxicação por 

agrotóxicos, fato que ocorreu em uma escola rural no município de Rio Verde, quando um 

acidente acarretou uma chuva de veneno
1
. 

 Ante os fatores mencionados, é perceptível que o ensino no campo, no município 

de Rio Verde, necessita realmente da implantação de diretrizes voltadas para o campo. É 

importante buscar alternativas para que ocorra a educação no/do campo, alternativas estas que 

visem o direito dos camponeses de resgatar e preservar seus saberes, sendo essencial a 

                                                           
1

 Em 3 de maio de 2013, a partir das 9 horas da manhã, uma aeronave da empresa Aerotex Aviação Agrícola 

Ltda., sobrevoou a Escola Municipal Rural São José do Pontal, localizada na área rural do município de Rio 

Verde/GO, "pulverizando", com o veneno Engeo Pleno da Syngenta, aproximadamente 100 pessoas, entre elas 

crianças, adolescentes e adultos, que estavam na área externa do prédio em horário de recreio. Algumas crianças 

e adolescentes, "encantados" com a proximidade que passava o avião, receberam elevadas "doses" de agrotóxico. 

Disponível em http://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/pontal-buriti-brincando-chuva-veneno. 
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qualificação dos professores para que atendam às exigências do campo e que os mesmos 

possam ensinar e incentivar seus alunos que o campo é um local de moradia, que deve 

valorizar sua cultura, e não continuar fazendo seus discursos de um campo atrasado, sem 

oportunidades de crescimento. É necessário que se lute por uma educação do campo. 

 

Quando dizemos Por Uma Educação do Campo estamos afirmando a 

necessidade de duas lutas combinadas: pela ampliação do direito à educação 

e à escolarização no campo; e pela construção de uma escola que esteja no 

campo, mas que também seja do campo: uma escola política e 

pedagogicamente vinculada à história, à cultura e às causas sociais e 

humanas dos sujeitos do campo, e não um mero apêndice da escola pensada 

na cidade [...] (KOLLING, CERIOLI, CALDART, 2002, p. 19 - Grifos do 

autores). 

 

O município de Rio Verde é servido por dez escolas rurais. Quanto à distribuição 

das escolas rurais do município de Rio Verde, estão apresentadas no quadro 5. 

 

Quadro 5 - Unidades Escolares Rurais 

Escolas  Localizações  

EMREF Água Mansa  Via Jataí, entrada à esquerda após anel viário 

EMREF Baumgart  Fazendas Reunidas 

EMREF Breno de Araújo Silva Fazenda Paraíso do Rio Preto 

EMREF Cabeceira Alta Fazenda Cabeceira Alta 

EMREF Escadinha do Futuro Fazenda Segredo 

EMREF Monte Alegre Fazenda Monte Alegre 

EMREF Sete Léguas                                            Via Caçu  

EMREF São José do Pontal Fazenda Pontal dos Buritis 

EMREF Vaianópolis                                          Via Santa Helena  

EMREF Vale do Rio Doce Assentamento Rio Verdinho 

Fonte: Secretaria Municipal da Educação de Rio Verde (2015) 

Organização: Própria autora (2015). 
 

Conforme os dados do Quadro 5, destacam-se algumas especificidades sobre o 

atendimento dessas unidades escolares, sendo que quatro escolas ofertam Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I, cinco  escolas ofertam Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio 

(ressaltando que o Ensino Médio é um convênio realizado entre a Secretaria do Estado de 
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Goiás e a Secretaria Municipal de Educação de Rio Verde) e uma escola que oferta a 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II. 

 

1.3 Caracterizações das escolas participantes da pesquisa 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram selecionadas duas escolas, 

considerando alguns fatores primordiais para tal escolha. A escolha da primeira escola, 

EMREF Cabeceira Alta, deu-se em razão de sua localização, próxima a lavouras de soja e 

milho, expressando a forte cena do agronegócio no município de Rio Verde, em que uma 

cerca é a divisão entre o ensino e o agronegócio, além de ser o local em que a pesquisadora 

trabalha como docente. A escolha da segunda escola, EMREF Vale do Rio Doce, destaca-se 

por estar localizada dentro de um assentamento rural e, ao mesmo tempo, encontrar-se em 

uma zona de grande influência do agronegócio e do setor hortigranjeiro. Dessa maneira, a 

realidade das duas escolas apresentam maneiras distintas, tendo em comum a forte influência 

do agronegócio e de outras atividades econômicas que são responsáveis pelas transformações 

que ocorrem na zona rural. 

 

Escola 1: Escola Municipal Rural Ensino Fundamental Cabeceira Alta 

 

 A Escola Municipal Rural de Ensino Fundamental “CABECEIRA ALTA” 

situada na Fazenda Cabeceira Alta – Zona Rural, Conforme Foto 1 , a 60 km da cidade de Rio 

Verde, foi inaugurada em agosto de 2007.  Esta escola surgiu a partir da extinção da Escola 

Municipal Idrolino Guimarães. A inauguração do novo prédio da escola ocorreu para atender 

o público dessa região, cuja demanda cresceu devido ao grande número de pessoas que se 

fixaram na região para trabalhar nas granjas que foram sendo instaladas, em razão do 

crescimento da dinâmica agroindustrial. 

Em 2010, por meio de uma parceria entre o Estado e o Município, houve a 

implantação do Ensino Médio rural, que funciona como uma extensão do Colégio Estadual 

Olynto Pereira de Castro. O funcionamento da escola acontece apenas nos períodos matutino 

e vespertino. Atualmente, a escola abriga um total de 196 alunos, sendo 126 alunos no Ensino 
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Fundamental e 70 no Ensino Médio. O corpo docente da escola é composto por 19 

professores efetivos, não tendo professores contratados e o total de funcionários é de 29 

pessoas. O número de transporte para atender a demanda dos alunos conta com 11 veículos. 

A proposta pedagógica não contempla conteúdos específicos para os alunos do 

campo, no entanto, a escola tem projeto ligado ao campo, que é projeto Agrinho, executado 

pelos Sindicatos Rurais do Estado de Goiás, que desenvolvem todos os anos atividades 

relacionada ao meio ambiente. Quanto aos alunos, uma parte são filhos de pequenos 

proprietários rurais, outra são filhos de trabalhadores rurais e outros filhos de assentados.  

 

Foto 1 - Escola Municipal Rural Ensino Fundamental Cabeceira Alta 

 
 Fonte: Autora (2015). 

 

A escola encontra-se próxima à lavoura, separadas apenas por um alambrado: de 

um lado, a escola; ao lado, lavouras de soja e milho. Dessa maneira, a localização da escola é 

bastante vulnerável na época da colheita e da plantação, pois todos os produtos utilizados são 

levados pelo vento, ocorrendo situação de cheiro forte de venenos e poeira insuportável.  

 

Escola 2: Escola Municipal Ensino Fundamental Rural Vale do Rio Doce 
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A história da Escola Vale do Rio Doce está ligada ao assentamento Rio Verdinho. 

Apesar de existir desde 1991, mudou de lugar três vezes e só se fixou com a transformação do 

acampamento Rio Verdinho em assentamento, no ano de 1999, conforme Foto 2. 

Atualmente, a escola abriga um total de 435 alunos, sendo 365 no Ensino 

Fundamental e 70 no Ensino Médio, e o seu funcionamento acontece apenas nos períodos 

matutino e vespertino. O corpo docente da escola é composto por 23 professores efetivos, não 

tendo professores contratados, sendo que o total de funcionários é de 36 pessoas. O número de 

transporte para atender a demanda dos alunos conta com 17 veículos.  

A proposta pedagógica não contempla os conteúdos específicos para os alunos do 

campo; possui uma proposta pedagógica e materiais didáticos do urbano. Dessa forma, a 

escola esta no campo, mas não ocorre uma educação no/do campo, desvalorizando a proposta 

e as leis que apregoam que se deve ofertar uma educação no/do campo. 

O público atendido são filhos de trabalhadores rurais, das granjas e assentados, 

haja vista que a escola está localizada dentro de um assentamento. No entanto, encontra se em 

uma região rodeada de grandes propriedades de granjas e de lavouras. O cenário da escola 

encontra-se em um território que perpassa a forte influência do agronegócio versus a pequena 

agricultura familiar. 

Foto 2 - Escola Municipal Rural Ensino Fundamental Vale do Rio Doce

 
  Fonte: Autora (2015). 
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Os principais problemas que a escola enfrenta estão relacionados à falta de 

manutenção na parte da infraestrutura física, pois desde a inauguração nunca mais ocorreu 

nenhuma reforma na unidade escolar. 

Em relação aos professores das escolas rurais no município de Rio Verde, a 

maioria é concursada. No que se referem à remuneração salarial, os professores recebem 

acima do piso salarial nacional do magistério, e também recebem gratificações por difícil 

acesso e dedicação exclusiva para trabalhar no campo. Mesmo os professores recebendo 

acima do piso nacional, encontram sérias dificuldades, às quais poderiam ser valorizadas e 

reconhecidas. A maioria dos professores desloca-se da cidade para o campo, onde permanece 

a semana inteira em alojamentos, em um trajeto com estradas cheias de buracos, além da falta 

segurança. Pelos motivos citados e outros que ocorrem no cotidiano dos professores, os 

mesmos estão diante da luta para serem reconhecidos e valorizados como profissionais que 

merecem ter condições dignas de trabalhador. Sobre o grau de escolaridade, a maioria dos 

profissionais das escolas rurais possui Ensino Superior; no entanto, não foi proporcionada 

uma formação adequada que possibilite um trabalho específico com o campo. A Secretaria 

Municipal da Educação de Rio Verde não oferta nenhum curso de capacitação ou reciclagem 

para os professores do campo. 

 

1.4 A ocupação de Rio Verde (GO) 

 

A localização do município de Rio Verde, no Estado de Goiás, é situada na 

coordenada geográfica latitude (S) 17° 47‟ 53‟‟; longitude (W) 51° 55‟ 53‟‟, na Microrregião 

Sudoeste do Estado de Goiás, pertencente à mesorregião Sul Goiano. A extensão do 

município distribui-se em uma área de 8.415km
2
, segundo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estática). O mapa 1 apresenta o município de Rio Verde. Sua topografia é plana, 

levemente ondulada, com 5% de declividade, com altitude média de 748m. O clima apresenta 

duas estações bem definidas: uma seca (de maio a outubro) e outra chuvosa (novembro a 

abril). A vegetação é constituída de Cerrado e matas residuais. Seu solo é do tipo latossolo 

vermelho escuro, com texturas argilosa e areno-argilosa. A rede hidrográfica pertence à bacia 

do Paraná e está orientada predominantemente nos sentidos leste-sul, formada por afluentes e 
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subafluentes do Rio Paranaíba. A área rural do município corresponde a um total de 8.338km
2 

e 77 km
2 

área urbana. Os municípios limítrofes de Rio Verde são Aparecida do Rio Doce, 

Cachoeira Alta, Caiapônia, Castelândia, Jataí, Maurilândia, Montividiu, Paraúna, 

Quirinópolis, Santa Helena e Santo Antônio da Barra. 

O processo de ocupação de Rio Verde surgiu no início do Século XIX, com a 

isenção de pagamento de impostos por 10 anos, concedida pela Lei nº 11, para criadores de 

gado bovino e equino na região sul de Goiás. O governo da província de Goiás isentava o 

pagamento de impostos pelo período de dez anos, objetivando afastar estas regiões do 

predomínio indígena e preservar as fronteiras com o estado de Mato Grosso, de acordo com 

informações fornecidas pelo (IBGE, 2015). 

Por volta do ano de 1840, chegaram à região de Rio Verde José Rodrigues de 

Mendonça, sua esposa, Florentina Cláudia de São Bernardo e filhos, e começaram a 

estabelecer sua propriedade. Assim descreve Silva: 

 

Vastíssimo império em terras se lhe descortinava fáceis conquistas. Tornou- 

se senhor, de direito e de fato, de imensas campanhas, tais como as fazendas 

de São Tomás- a antiga Cabeceira da Cachoeirinha, na extremidade de São 

Tomás- Pindaíbas - Bauzinho-Paraíso do Rio Preto - Monte Alegre- 

Confusão- Aterradinho e Cabeleira (SILVA, 1998, p. 13). 

 

Em 25 de agosto de 1846, José Rodrigues e sua mulher doaram sete sesmarias de 

suas terras ao patrimônio da igreja, para construção de uma capela em louvor a Nossa Senhora 

das Dores. A partir daí, surgiu o Arraial de Nossa Senhora das Dores do Rio Verde. 

 De acordo com a Lei nº 08, de seis de novembro de 1854, o povoado Nossa 

Senhora das Dores de Rio Verde foi elevado à categoria de Vila. Já em cinco de agosto de 

1848, através da Lei Provincial, a Vila foi elevada à categoria de Distrito de Rio Verde. Em 

1870, é criada a comarca de Rio Verde e, em 1882, Rio Verde é elevada à categoria de 

município. O nome Rio Verde é devido à cor clara das águas do rio que corta o município. 

Esse rio é hoje chamado Rio Verdão. 

As principais atividades econômicas que começaram a se desenvolver no 

município foram à pecuária e agropecuária de subsistência. E foi sob os auspícios da pecuária 

extensiva que Rio Verde surgiu e teve seu contingente populacional aumentado. 
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 As transformações que, de fato, modificaram a configuração do espaço e 

atividades econômicas no município ocorreram no século XX, mais especificamente após a 

década de setenta, com a ocupação do território do Cerrado, incentivada pelo Estado, que 

anunciava “modernização na agricultura”, cujo principal intuito era fomentar programas 

políticos, possibilitando, através de subsídios, produzir em grandes escalas e atender à 

economia local, nacional e global.  

Entretanto, eram necessários alguns fatores condicionantes para corroborar com 

essa modernização e o município de Rio Verde apresentava esses fatores, como as condições 

edafo-climáticas: clima seco e chuvoso, sua topografia plana, levemente ondulada, propícia à 

mecanização da agricultura, solo formado principalmente por latossolos, areais quartzosos, 

que constituem um solo carente de nutrientes e fertilizantes, necessitando de correção para 

compor uma terra viável à agricultura. Assim, o solo nativo do município perpassa pelas 

transformações que ocorreram no território do Cerrado, retirado e substituído por outra 

vegetação, passando por drásticas mudanças. 

                  Outro fator atrativo para o município de Rio Verde é sua posição estratégica, pois 

se localiza no entroncamento rodoviário constituído pelas rodovias BR 060, que liga Goiânia 

a Cuiabá, GO 174, que liga Rio Verde ao Mato Grosso Goiano, BR 364 (que possui São 

Paulo como destino), facilitando o comércio com Minas Gerais e São Paulo. 

A demanda dos projetos governamentais teve como alvo toda a microrregião 

Sudoeste de Goiás; no entanto, o município de Rio Verde recebeu alguns benefícios a mais. O 

Programa de desenvolvimento do Cerrado (POLOCENTRO) foi lançado no período de 1970 

a 1980. Tinha como objetivo acelerar o desenvolvimento e a modernização das atividades 

agrícolas, investindo em infraestruturas e pesquisas tecnológicas, o que proporcionou a 

realização de várias obras e investimentos para ampliação e dinamização das atividades 

agropecuárias, como a construção e melhoria de estradas, expansão da rede de energia 

elétrica, instalação de moagens de calcário, construção de armazéns e silos, expansão da rede 

de serviços voltados para a atividade agrícola (assistência técnica e pesquisas) e crédito com 

subsídios maiores. Rio Verde foi bastante beneficiado por esse programa, por ter sido uma das 

12 áreas de sua atuação. O Programa de Cooperação Nipo-Brasileira de Desenvolvimento do 

Cerrado (PRODECER), lançado em 1980, tinha como interesse incorporar novos sistemas 
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produtivos, modernização agrícola, sob a ótica de um conjunto de ações coletivas voltadas 

para a garantia de novos padrões produtivos. Outra política importante foi o Sistema Nacional 

de Crédito Rural (SNCR), que criou recursos subsidiados para os produtores rurais 

incorporarem os denominados pacotes tecnológicos. 

 

Com a ocupação do Cerrado, no início da década de 1970, com o incentivo 

governamental e adoção de mecanização, a vegetação nativa começou a ser 

derrubada. Esta ocupação proporcionou uma gradativa mudança de 

paisagem, principalmente na cobertura vegetal. Monoculturas, sobretudo de 

plantas anuais como a soja, o arroz e o milho, ocuparam áreas extensas na 

época chuvosas e, na época seca, os solos avermelhados sem qualquer 

cobertura vegetal proporcionavam uma paisagem de deserto (ALMEIDA, et 

al., 1998, p.1). 
 

Os resultados desses programas transformaram as paisagens, reconfigurando e 

ocupando totalmente o município, e o Estado de Goiás, incorporando-os a uma lógica 

capitalista na produção agrícola e, consequentemente, a uma famosa “modernização da 

agricultura”, em que seu principal intuito é a produção em grande escala para favorecer as 

demandas da economia mundial. Este município passou a ser considerado a capital do 

agronegócio do Estado de Goiás.  

Começou, então, o processo de instalação de agroindústrias no município, iniciada 

pela Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (COMIGO), cooperativa 

fundada em 1976, com apoio do Serviço de Assistência ao Cooperativismo (SAC) e com 

recursos financeiros do Governo Federal, que eram intermediados pelo Banco do Brasil e pelo 

Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC). Com a instalação da primeira indústria de 

esmagamento e processamento de soja do Estado de Goiás, posteriormente, outras 

agroindústrias se instalaram no município, como a Cargil, Caramuru, Coimbra, Perdigão, 

instalando-se em Rio Verde um dos maiores complexos agroindustriais da América Latina na 

área de avicultura e suinocultura. 

     

Rio Verde constituiu-se numa área polo dos programas de desenvolvimento 

regional e teve o seu espaço refuncionalizado por este sistema. Atualmente, 

o município constitui-se no principal polo agroindustrial do estado, 

abrigando grandes empresas ligadas a este setor, as quais capilarizam a 

produção da microrregião sudoeste (que representa 48% da produção de soja 
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do estado) e empregam parte expressiva de sua população, uma configuração 

urbana criada para atender às demandas agrícolas da sojicultora, a maior 

concentração populacional, econômica e educacional do interior de Goiás. A 

formação de Rio Verde como um centro dinamizador teve importante 

contribuição de empresas como: COMIGO e EMGOPA (PEIXINHO, 2006, 

p. 166). 

 

  Em aproximadamente uma década, o município de Rio Verde passou por 

imensas transformações, primando-se como polo nacional do agronegócio, tanto no município 

como no Estado de Goiás.  

 

O agronegócio abarca o conjunto de atividades que concorrem para a 

elaboração de produtos agroindustriais, desde a produção de insumos até o 

produto final. Nesse sentido, e tal como reconhecido pela ampla literatura 

sobre o tema, o agronegócio congrega as ações de produção, distribuição de 

suprimentos agrícolas, operações de produção nas unidades agrícolas, 

armazenamento, processamento e distribuição de produtos, envolvendo, 

portanto, as empresas que produzem, processam, comercializam e distribuem 

produtos agropecuários, agroflorestais e agroindustriais (GARLIPP, 2003, p. 

5). 
 

O advento do agronegócio, que se expandiu e está expresso no território do 

município, revela que as ações do Estado com os programas governamentais, incentivando a 

“modernização agrícola”, a expansão e revitalização das indústrias, os investimentos para a 

renovação tecnológica e o aumento da produtividade, foram fatores que elevaram o município 

a maior produtor de grãos do Estado de Goiás, que ultrapassa arrecadação anual de 5,0% no 

ranking goiano, conforme dados da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás - FAEG 

(2010). Isso demonstra que as atividades agrícolas são as grandes responsáveis pela economia 

do município. 

 Entre os dez municípios com maiores índices de Produto Interno Bruto (PIB) 

municipal de Goiás, o município de Rio Verde ocupa o quarto lugar, com participação de 

4,3% no PIB do Estado no ano de 2010, contra 5,0%, em 2009. Em 2012, ganhou participação 

no PIB estadual (saindo de 5,0% em 2011, para 5,1% em 2012). O município tem o setor de 

serviços como a principal atividade, com representação de 51,4% do valor municipal, mas os 

demais setores também exercem influência, a exemplo da indústria, que representou 34,0%, e 

agropecuária, com 14,6%, conforme dados da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento 
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- SEGPLAN (2010). A queda na participação decorreu da redução do valor da produção dos 

principais produtos, soja, milho, sorgo e aves. Conforme Figura 3, pode-se visualizar uma 

indústria que tem destaque na economia do município.  

                     Foto 3 - Vista aérea BRF Brasil Foods S.A 

 
                    Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Verde – fotos da cidade,2010.      

 

Em referência aos dez maiores municípios em valor adicionado ao da 

agropecuária, Rio Verde ocupa o segundo lugar, com 4,6% do valor adicionado da 

agropecuária estadual, em 2010, registrando perda de participação em relação ao ano de 2009, 

quando esse valor foi de 6,4%. A produção agrícola representou 1,2 milhões de toneladas, e o 

município foi responsável por 1,2% da produção nacional de grãos, conforme dados da 

SEPGPLAN (2010). A utilização de tecnologias avançadas proporcionou maior sinergia na 

disseminação das técnicas de cultivo e na melhoria do processo produtivo. Em Rio Verde, a 

atividade agropecuária é bastante integrada às agroindústrias, principalmente às do ramo 

alimentício.  

Os reflexos do agronegócio estão impregnados na nova dinâmica do município, 

que rapidamente, em uma década, teve seu arranjo espacial (re)organizado em novas formas e 

funções que expressam na paisagem do município os pontos positivos e negativos. Assim, 

destacam-se alguns desses fatores, que acarretaram a transformação no município, quais 

sejam: concentração fundiária; Leis Municipais de isenções de impostos; Leis Estaduais de 

fomento à industrialização; o aumento do número de habitantes; o crescimento da malha 
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urbana; a especulação imobiliária; a implantação de novas industriais; o aumento do PIB do 

município. 

O aumento de fluxo dos migrantes, provenientes da Região Sudeste do Brasil, 

ocorreu o processo de ocupação territorial do município, atraindo migrantes de outras regiões, 

agricultores da região sul do Brasil, estrangeiros russos e americanos, formando suas colônias. 

Ainda hoje, ocorre fluxo migratório; o município recebe pessoas de diversas regiões do Brasil, 

especialmente trabalhadores vindos dos Estados de Alagoas, Maranhão e Bahia, que não 

param de chegar, motivados pela expectativa de melhorar suas condições de vida. As diversas 

motivações estão pautadas na busca por empregos no setor agroindustrial, que procura mão de 

obra barata, sem qualificação, além dos atrativos que a cidade do agronegócio anuncia como 

próspera para investimentos de negócios. Isso resultou um boom no aumento da população, 

com o crescimento demográfico de forma desordenada e sem planejamento. De acordo com 

os dados apresentados na Tabela 1, podemos verificar o rápido aumento da população: 

 

Tabela 1 - População de Rio Verde 

                                                                                      Ano 

Situação 

de 

Domicilio 

1970  1980  1991  2000  2010  

Urbana 26.927     48,35% 55.541 74,35% 84.142 87,36% 106.079 91,01% 163.540 92,69% 

Rural 28.770 51,65% 19.158 25,65% 12.167 12,64% 10.473 8,99% 12.884 7,31% 

Total 55.697  74.699  96.309  116.552  176.424  

Fonte: IBGE (2015) 

Os dados apresentam um aumento significativo da população urbana. Segundo o 

Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estáticas (IBGE), a 

população total é de 176.424 habitantes, sendo 163.540 na área urbana e 12.884 na área rural. 

Da análise dos dados, verifica-se que a população rural, na década de 1970, correspondia a 

51,65%, sendo maior que a população urbana. No entanto, essa realidade teve alteração 

significativa, sendo que atualmente o município de Rio Verde possui 92,69% de população 
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urbana e apenas 7,31% de população rural, com densidade demográfica de 21.05 habitantes 

por quilômetro quadrado.  

A população de Rio Verde, estimada em 2014, é 202.221 habitantes, segundo o 

IBGE, destacando-se dentre as dez cidades que apresentaram maior aumento da população 

nesse período no Estado de Goiás. Em Rio Verde, o número de habitantes passou de 197 mil. em 

2013, para 202 mil, em 2014. Em relação à taxa geométrica de crescimento, que considera a 

população total, no ano de 2000 a taxa de crescimento foi de 2,14%, no ano de 2010 a taxa 

correspondia a 4,23%, ou seja, nos últimos dez anos a taxa de crescimento da população dobrou. 

                  Um dos motivos do aumento da migração para o município está correlacionado à oferta 

de emprego que ocorreu, principalmente, após a instalação de polos industriais, o que pode ser 

observado conforme Tabela 2. Salienta-se a destacar que as ofertas de emprego proporcionaram o 

aumento na arrecadação do município.      

 

Tabela 2- Oferta de emprego no município de Rio Verde   

Setor                                                                                                   Ano                                                                                                       

                                  2005                   2010            2013 

Indústria 10366 13772  14589                               

 Construção Civil  1421 1818  2785                                 

Comércio 7775 10785                                12152 

 Serviços 12644 15461 21276  

Agropecuária 3570 5590 6426 

Total 35776 47426 57228 

Fonte: IBGE (2015)  

 

De acordo com os dados da tabela, observa-se que há dois setores em que ocorreu 

maior evolução de empregos entre o período de 2005 a 2013, quais sejam: em primeiro lugar, a 

construção civil; em segundo lugar, os serviços. O setor da construção civil teve um aumento de 

95,98%, enquanto que o setor de serviços apresentou um aumento de 68,26%.  O aumento 

significativo nesses setores deve-se à instalação de grandes indústrias, que estão diretamente 

ligados ao agronegócio, no município. No setor de serviços, porque as indústrias trabalham com 

terceirização de mão de obra; na construção civil, em razão do crescimento urbano das últimas 
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décadas, o que, consequentemente, gerou um grande demanda de habitação. Isso pode ser 

comprovado quando se vê a quantidade de loteamentos que surgiram na última década, entre os 

anos de 2000 e 2012, que correspondem à construção de 48 novos bairros, segundo dados 

fornecidos pela Prefeitura Municipal de Rio Verde. 

 Em relação à população rural, observa-se que, nos anos de 1970 a 1991, ocorreu sua 

saída para a cidade, em grandes quantidades. Isso se deu em razão da expansão do agronegócio, 

que ganha força cada vez mais e, consequentemente, os pequenos proprietários foram 

expropriados, além do processo de urbanização, com as indústrias atraindo as pessoas para irem 

em busca de uma  vida melhor.  

Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), Rio 

Verde está acima da média nacional, com índice de 0,754 no geral, como pode ser visto na 

Tabela 3, sendo que, em nível nacional, a média é 0,727. O município possui o sexto melhor 

IDHM do estado, situado na faixa de desenvolvimento humano alto. 

 

Tabela 3 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Rio Verde (GO) 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

 1991 2000 2010 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal( IDH-M) 0,488 0,633 0,754 

IDHM – Educação 0,265 0,444 0,656 

IDHM – Longevidade 0,687 0,802 0,853 

IDHM – Renda 0,638 0,713 0,765 

Nota: Classificação segundo IDH: 1-Muito Alto (acima de 0,800) 2- Alto (de 0,700 a 0,799) 3-Médio (de 0,600 a 0,699) 

4- Baixo (de 0,500 a 0,599) 5- Muito Baixo (de 0 a 0,500). 

Fonte: adaptado SEPLAN (2015).  

Organizado: pela autora (2015). 
 

De acordo com os dados, observa-se que a dimensão que mais contribui para o 

IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,853, seguida de Renda, com índice de 

0,765, e de Educação, com índice de 0,656. No município, a dimensão cujo índice mais 

cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,391), seguida por 

Longevidade e por Renda, conforme informações da SEPLAN (2015). 
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Entretanto, apesar de os dados evidenciarem o aumento do IDHM, o aumento do 

índice de Gini
2
 de 0,56 para 0,60 já indicava uma maior desigualdade e concentração dos 

benefícios gerados pelo crescimento econômico, tecnológico e produtivo.  

O município de Rio Verde, por apresentar economia estruturada e crescente 

aumento demográfico, enquadra-se como cidade de porte médio. Para Corrêa (2007), existem 

três tipos de cidades médias: o primeiro tipo liga-se à presença da atividade comercial; o 

segundo, em que predomina a elite fundiária e os investimentos ligados ao agronegócio, à 

agroindústria; e o terceiro, com os centros especializados e relações em múltiplas escalas. No 

caso, Rio Verde caracteriza-se por ter uma elite fundiária e por possuir centro de gestão da 

agropecuária moderna e do agronegócio, conforme Foto 4, que demonstra a vista área parcial 

da cidade. 

 Convém ressaltar que o termo cidade média tem como principal critério o 

quantitativo populacional, segundo os critérios oficiais formulados pelo IBGE, sendo 

consideradas cidades médias as unidades urbanas com população entre 100 e 500 mil 

habitantes. No entanto, alguns autores não consideram apenas os critérios utilizados pelo 

IBGE. Nessa perspectiva, de acordo com Deus (2004, p. 89), “o fator determinante para 

estabelecer o conceito de cidade média não é apenas a quantidade populacional, é também a 

importância que suas funções têm sobre a sua sub-região e o seu papel na hierarquia das redes 

urbanas”. Buscou-se compreender como o conceito de cidade média pode ocorrer nas cidades 

que estão nas áreas do Cerrado, haja vista que considera alguns fatores determinantes. Assim, 

Soares (2007) aponta que diversas características precisam ser consideradas em conjunto, 

dentre elas o tamanho demográfico, suas funções, sua dinâmica intraurbana, as intensidades 

das relações interurbanas com o campo, os indicadores de qualidade de vida e de 

infraestrutura, as relações externas e seu comando regional. Destarte, compreende-se que a 

forte influência financeira que o município de Rio Verde detém e exerce, permite que seja 

classificado como cidade média.  

 
 

                                                           
2
  Índice de Gini - medida do grau de concentração de uma distribuição, cujo valor varia de zero (perfeita 

igualdade) até um (a desigualdade máxima). 
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                Foto 4-Vista área parcial da cidade de Rio Verde (GO) no ano 2010 

 
                         Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Verde – fotos da cidade.2010.           

 

O crescimento urbano do município de Rio Verde demonstra que o espaço urbano 

se refuncionaliza para atender à demanda do agronegócio, ocorrendo transformações de 

ordens social e urbana, impostas pela reestruturação da agroindústria que apresenta reflexos 

tanto no campo como na cidade. 

O acelerado crescimento populacional presente em Rio Verde, fruto do 

êxodo rural e da migração interestadual, tem contribuído significativamente 

no mercado de terras urbanas, provocando mudanças nas formas urbanas, 

nas suas funções e nos preços. Trata-se de um processo em que o solo 

urbano, entendido apenas como mercadoria, deixa de cumprir com a sua 

função social, garantindo a todo o direito à cidade. Com isso, a cidade do 

agronegócio tem intensificado a segregação socioespacial, cujos muros, 

visíveis ou não, limita as possibilidades de mobilidade social, agravando a 

contradição capitalista que faz do mesmo espaço o local de geração de 

riqueza e reprodução da pobreza (OLIVEIRA E SOARES, 2014, p. 4.251). 
 

Portanto, o cenário urbano de Rio Verde apresenta as disparidades que são 

destacadas pela concentração de renda, demonstradas na configuração espacial, apresentando 

os espaços de pobreza e os espaços concentrados de riqueza, o que é nítido nos bairros nobres 

e condomínios fechados de alto padrão, tornando o solo urbano uma moeda cara, que gera 

exclusão de moradia para a maioria da população que está em busca do sonho da casa própria, 

entre outros fatores, como problemas ambientais, aumento das pressões ambientais pela 
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ocupação de áreas de preservação, elevação do custo de vida, criminalidade, falta de estrutura, 

saneamento básico, saúde e educação.  

O cenário rural apresenta muitos problemas, como a falta de infraestrutura nas 

estradas, segurança. A predominância do agronegócio excluiu a maior parte da população e 

beneficia os grandes proprietários de terras. Logo, as consequências são a intensificação da 

concentração de terras na região, que acarretou a migração, e a expropriação do pequeno 

produtor rural, que começa a trabalhar em períodos sazonais.  

O município de Rio Verde possui uma rede de educação de porte médio, 

composta por 52 escolas e 23.097 alunos matriculados, sendo que, deste total, 1.473 estão 

matriculados em escolas rurais. O município mantém 10 escolas sediadas na zona rural, que 

atendem à clientela do 1º ao 5º ano e 2ª fase do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano. Destas 

escolas, cinco oferecem o Ensino Médio. As outras 42 unidades escolares localizam-se no 

espaço urbano do município, com segmentos de 1ª ao 5º ano, 2ª fase do Ensino Fundamental 

do 6º ao 9º ano, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (dados fornecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação de Rio Verde – Goiás).  

A taxa de alfabetização do município de Rio Verde é considerada a partir de 1991, 

com índice de 81,7, no ano de 2000, com índice de 89,5, e em 2010, com índice de 94.04 de 

alfabetizados, conforme dados publicados pela SEGPLAN (2010). A educação no município 

de Rio Verde apresenta dados que mostram a oferta de um ensino de qualidade para todos. 

Nessa perspectiva, a questão norteadora da pesquisa é compreender como os alunos das 

escolas rurais representam o Cerrado. A seguir, destacamos as diversas abordagens do 

Cerrado. 

 

1.5 Descortinando as múltiplas leituras do Cerrado, como bioma, ecossistema, domínio, 

território. 

 

No que concerne à discussão acerca do Cerrado, faz-se necessário estabelecer um 

debate, buscando uma definição, que ora é classificado como bioma, ecossistema, domínio, 

território. Afinal, como podemos compreender e definir Cerrado? O intuito é demonstrar o 

significado de cada definição, pois todas têm suas particularidades específicas para 
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compreender as diversas formas de leitura e abordagens que podemos ter em relação ao 

Cerrado.  

                  Primeiramente, busca-se a definição de Ecossistema, que é uma comunidade de 

organismos que interagem entre si e com o meio ambiente ao qual pertencem; é a interação 

entre seres vivos e elementos não vivos, havendo a transferência de energia e matéria entre 

eles. Tansley (1935), um dos fundadores do conceito de ecossistema, definia o termo como 

sendo “sistema ecológico de um lugar, envolvendo fatores abióticos e fatores bióticos do 

local”. Portanto, em escala, um ecossistema é menor que um bioma. Na visão de Freitas e 

Chaveiro (2011),  

[...] para simplificar, um bioma pode ser caracterizado por um conjunto de 

ecossistemas. Por isso, definir o Cerrado como um ecossistema apenas não 

seria correto, afinal, dentro do Cerrado existem vários ecossistemas, que, 

muitas vezes, sobrepõem-se uns aos outros, mas são singulares (FREITAS E 

CHAVEIRO, 2011, p. 4). 
 

Com a finalidade de designação sobre o Bioma, este é um conceito um pouco 

mais complexo. Existe um debate grande e denso sobre esse tema. Coutinho (2006) considera 

bioma 

[...] uma área do espaço geográfico, com dimensões até superiores a um 

milhão de quilômetros quadrados, representada por um tipo uniforme de 

ambiente, identificado e classificado de acordo com o macroclima, a 

fitofisionomia (formação), o solo e a altitude, os principais elementos que 

caracterizam os diversos ambientes continentais (COUTINHO, 2006, p. 16). 

 

Continuando, o autor ainda afirma que 

 

[...] considera-se que um bioma 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. Estas 

características todas lhe conferem uma estrutura e uma funcionalidade 

peculiares, uma ecologia própria (COUTINHO, 2006, p. 16). 

 

Conforme mencionado por Coutinho (2006), ao se caracterizar o bioma, apesar de 

sua vegetação ser o elemento essencial da paisagem e da peculiaridade do bioma, ela não é a 
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única. É permitido definir que o bioma tem uma relação de equilíbrio. Partindo dessa 

pressuposição de homogeneidade e equilíbrio, o autor (2006) ressalta que: 

 

Não se deve duvidar em considerá-los como biomas individuais, que fazem 

parte de um mesmo domínio morfoclimático e fitogeográfico. Por sua vez, 

este é, também, um mosaico de diferentes biomas, uns mais extensos, outros 

menos. O mais extenso, que predomina ao longo da vastidão do domínio, 

deu-lhe o nome – o domínio do cerrado (COUTINHO, 2006, p. 19). 

 

Dessa maneira, o Cerrado, além de Bioma, é também ecossistema. E pode ser 

conceituado também como Domínio. A palavra Domínio deve ser entendida como uma área 

do espaço geográfico, com extensões subcontinentais, em que predominam certas 

características morfoclimáticas e fitogeográficas, distintas daquelas predominantes nas demais 

áreas. Castilho e Chaveiro (2007) assim contribuem na definição do domínio de Cerrado: 

 

[...] o cerrado, além de Bioma, é também ecossistema. E pode ser 

considerado também como Domínio. No espaço onde há predominância do 

Cerrado, chamamos esse Domínio de Cerrado. Mas não se pode confundir 

esse termo com Bioma. Isso pode ser resolvido da seguinte maneira: no 

Domínio do Cerrado, o Bioma predominante é o Cerrado, mas também pode 

haver ecossistemas típicos de outros biomas. Então, Bioma é mais 

específico, refere-se de fato ao Cerrado. Domínio tem caráter mais 

dimensional; de localidade (CASTILHO e CHAVEIRO, 2007, p. 3). 
 

Portanto, um domínio pode conter mais de um bioma e mais de um ecossistema. 

Por exemplo, no domínio do Cerrado, o bioma predominante é o Cerrado, mas também 

ocorrem matas de galeria e formações campestres. Assim, no que tange às várias abordagens 

que se referem ao Cerrado, ora o mesmo pode ser classificado como ecossistema, ora como 

bioma, domínio ou território. Nesta perspectiva de compreender a abordagem do bioma-

território, em um primeiro momento, é necessário compreender o conceito de Território
3
. 

Raffestin entende território como sendo: 

 

[...] um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e 

que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder, [...] o território 

se apoia no espaço, mas não é espaço. É uma produção a partir do espaço. 

                                                           
3  Categoria Território não é categoria central do trabalho, no entanto, trabalhou-se o Cerrado enquanto 

território.   
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Ora, a produção, por causa de todas as relações que envolvem, inscreve-se 

num campo de poder [...] (RAFFESTIN, 1993, p. 144). 

 

A compreensão de outro estudioso sobre o território considera diferentes 

enfoques, elaborando uma classificação em que se verificam três vertentes básicas: 

 

1) jurídico-política, segundo a qual o território é visto como um espaço 

delimitado e controlado sobre o qual se exerce um determinando poder, 

especialmente o de caráter estatal; 2) cultural (ista), que prioriza dimensões 

simbólicas e mais subjetivas, o território visto fundamentalmente como 

produto da apropriação feita através do imaginário e/ ou identidade social 

sobre o espaço; 3) econômica , que destaca a desterritorialização em sua 

perspectiva material, como produto espacial do embate entre classes sociais 

e da relação capital-trabalho (HAESBAERT apud SPOSITO, 2004, p. 18). 

 

Nessa análise de território, compreende-se que o poder é o fator primordial ao 

conceito do território; então, poder e território, cada um possui sua autonomia própria, mas 

ambos estão interligados para a consolidação do território. E, ao fazer a leitura do Cerrado 

enquanto bioma-território, Chaveiro e Barreira (2010, p. 16) apontam que “Bioma-território é, 

, portanto, domínio de disputas – e de conflitos – próprias da estrutura econômica que preside 

os usos e os interesses dos atores que hegemonizam o seu controle econômico e territorial”. 

Pode-se destacar como as relações de poder tiveram e ainda têm influência nas áreas do 

Cerrado, principalmente o Estado, que, com seu poder, apropriou-se das áreas do Cerrado e 

vem registrando, nas paisagens locais, sua soberania, mas, em contrapartida, apresenta o 

cenário em que os diversos atores da sociedade encontram-se, na luta de resistência ao poder 

do Estado. Assim, o Cerrado “é um território com várias territorialidades” (CASTILHO E 

CHAVEIRO, 2010, p. 5). 

 Ao analisar o Cerrado como um bioma-território, Oliveira salienta (2012, p. 30) 

que “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, p. 47) apregoam que “as relações estabelecidas no 

Cerrado revelam um movimento profundo e contraditório, onde os conflitos se estabelecem a 

partir de diferentes escalas de poder e de interesses por meio das múltiplas territorialidades”.  
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Logo, devemos considerar que não podemos ter uma visão de que o Cerrado não é 

apenas vegetação, e, nesse sentido, Pelá e Castilho (2010) argumentam que o Cerrado, além 

de ser um ambiente natural formado por um conjunto de fatores como clima, solo, água, 

relevo, fauna, flora etc., é também um produto histórico – um território apropriado e 

disputado por atores sociais que o fazem a partir de suas escalas de poder, bem como de suas 

dinâmicas socioespaciais. Dessa maneira, devemos compreender as diversas formas de 

interpretar o Cerrado. Ademais, o que foi abordado buscando descortinar as múltiplas leituras 

do Cerrado, faz uma reflexão sobre o leque de abordagens em relação ao Cerrado. 

Em relação às características físicas o Cerrado é um importante bioma brasileiro, 

pois corresponde a 193 milhões de hectares, quase 23% do nosso território. Predomina em dez 

estados e abriga cerca de 22 milhões de pessoas. Rico em diversidade natural é o maior bioma 

brasileiro depois da Amazônia e concentra nada menos que 1/3 da biodiversidade nacional, 

localizando-se no planalto brasileiro. A região de domínio do Cerrado caracteriza-se com 

clima subtropical semiúmido, com duas estações bem definidas: uma úmida (verão chuvoso) e 

outra seca (inverno seco). 

Apresenta uma vegetação rasteira e de campos limpos, pois o clima subtropical 

existente nessa área propicia uma boa formação e um ótimo crescimento das plantas. De 

acordo com Ribeiro e Walter (1998), o Cerrado possui três principais formações 

vegetacionais: Florestais, Savânicas e Campestres. Também é auxiliado pela importante rede 

hidrográfica, que o denomina como a verdadeira “caixa d‟ água” do território brasileiro, 

oriunda das três maiores bacias hidrográficas do Brasil, que são: Bacia do São Francisco, 

Araguaia/Tocantins e Paraná. O Cerrado pode ser conceituado como: 

 

[...] uma formação tropical constituída por vegetação rasteira, arbustiva e 

arvores formada, principalmente, por gramíneas coexistentes com árvores e 

arbustos esparsos, ou seja, englobando os aspectos florísticos e fisionômicos 

da vegetação sobre um solo ácido e relevo suavemente ondulado, recortado 

por uma intensa malha híbrida, formando uma paisagem única e diferenciada 

da savana, portanto, um bioma único (FERREIRA, 2008, p. 11). 
 

Nos aspectos geomorfológicos, o Cerrado é formado por chapadões (ex.: chapada 

dos Veadeiros, em Goiás, e Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso); serras (Serras 
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Dourada, da Mesa, de Caldas, em Goiás, da Canastra, em Minas Gerais, etc.) e extensas áreas 

planálticas. 

 No que tange à biodiversidade, o Cerrado apresenta uma rica diversidade nos 

aspectos florístico e faunístico, apresentando, segundo informações aproximativas, a 

existência de 10 mil espécies de plantas. Dessas, 4.400 são classificadas como endêmicas. 

Acrescenta-se uma fauna que apresenta 837 espécies de aves, das quais 29 são endêmicas, 

194 espécies de mamíferos, com 19 endêmicos, 185 répteis, com 24 endêmicos e 150 

anfíbios, com 45 endêmicos. É pertinente salientar  o elevado grau de endemismo presente no 

Cerrado e desconhecimento acerca de diversas espécies da flora e fauna, muitas já 

desaparecidas e/ou em processo de extinção.  

Segundo o WWF (World Wide Fund For Nature), estimativas oficiais apontam 

que uma em cada cinco espécies exclusivas do Cerrado já não sobrevive em unidades de 

conservação. Das 472 espécies na lista da flora brasileira ameaçadas de extinção, 132 (28%) 

estão no bioma. Já das 627 espécies da fauna brasileira ameaçadas, 137 (22%)
4
 são do 

Cerrado. Ou seja, em média, uma em cada quatro espécies ameaçadas do país vive no 

Cerrado. 

 Portanto, o Cerrado apresenta uma rica natureza em suas paisagens, através desta 

vasta biodiversidade e suas características peculiares relacionadas ao clima, solo, 

demonstrando uma beleza única.  

O Cerrado é um importante bioma brasileiro, rico em diversidade natural, mas que 

se encontra ameaçado pela exploração territorial, reduzindo, assim, gradativamente, sua área. 

Almeida (2005, p. 322) descreve que, para uns, o Cerrado é ecossistema e para outros é 

capital, enquanto que, para Mazzetto (2009, p. 75), o Cerrado vem sendo a fronteira 

permitida, diferente da Amazônia, que se tornou defesa ecológica internacional. Veremos, 

então, como ocorreram os consequentes impactos ambientais no Cerrado.  

Ponderando sobre as características peculiares do bioma-território do Cerrado, é 

preciso refletir sobre a necessidade de uma imensa responsabilidade ambiental, pois denota a 

sua significativa conservação natural. O Cerrado atraiu muita à atenção para a agricultura, o 

                                                           
4  Dados obtidos pelo site WWF World Wide Fund For Nature 
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que o tornou uma região de grande produção de grãos, como a soja, e agropastoril. 

Consequentemente, acarretaram-se graves problemas ambientais, como os desmatamentos, 

poluição, etc.  

Outro fator que contribui com a destruição do Cerrado é a exploração de minerais, 

como o ouro e o diamante, que culmina em uma grande devastação da natureza. Por esse 

motivo, os governos, tanto federal quanto estadual ou municipal, deverão tomar decisões 

imediatas para a proteção do meio natural, pois, deve ocorrer, sim, a exploração pastoril, 

agrícola e mineral dessa região, porém, não se deve esquecer que, para a efetiva existência 

dessas economias, o ambiente deverá ser prudentemente conservado. De acordo com Calaça 

(2010, p. 327), “O Cerrado, ao ser desmatado para atender a demanda do mercado, sofre 

profundas alterações e desequilíbrios. A fauna é eliminada pela destruição dos habitats, pela 

contaminação por agroquímicos aplicados nas lavouras, por atropelamentos nas rodovias”. 

Dessa forma, é possível notar que são vários os tipos de destruição que vêm 

alterando drasticamente o bioma Cerrado. Os dados da tabela 4 demonstram que grande parte 

da vegetação nativa do Cerrado foi transformada em pastagens plantadas. 

 

Tabela 4 - Principais usos da terra no Cerrado. 

Uso da terra                                   Área (ha )                                  % Área central do bioma 

Áreas nativas*                               70.581.162                                44,53 

Pastagens plantadas                       65.874.145                                41,56   

Agricultura                                     17.984.719                               11,35 

Florestas plantadas                          116.760                                    0,07 

Áreas urbanas                                  3.006.830                                 1,90 

Outros                                              930.304                                    0,59 

Total                                                158.493.921 

Fonte: Klink e Machado, 2005. *estimativa sem aferição em campo, incluindo áreas nativas em 

qualquer estado de conservação. 
 

A destruição dos ecossistemas que constituem o Cerrado continua de forma 

acelerada. Um estudo do ano de 2002, que utilizou imagens do satélite MODIS, concluiu que 

55% do Cerrado já foi desmatado ou transformado pela ação humana, o que equivale a uma 

área de 880.000 km², ou seja, quase três vezes a área desmatada na Amazônia brasileira 

(MACHADO ET AL., 2004a). As taxas anuais de desmatamento também são mais elevadas 
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no Cerrado: entre os anos de 1970 e 1975, o desmatamento médio no Cerrado foi de 40.000 

km² por ano – 1,8 vezes a taxa de desmatamento da Amazônia durante o período 1978–1988 

(KLINK E MOREIRA, 2002). As taxas atuais de desmatamento variam entre 22.000 e 30.000 

km² por ano (Malacado et al.., 2004a), superiores àquelas da Amazônia. Essas diferenças 

devem-se, em parte, ao modo como o Código Florestal trata os diferentes biomas brasileiros: 

enquanto é exigido que apenas 20% da área dos estabelecimentos agrícolas sejam preservadas 

como reserva legal no Cerrado, nas áreas de floresta tropical na Amazônia esse percentual 

sobe para 80%. 

O processo da modernização no Cerrado acarretou grandes alterações na paisagem 

que, até então, era praticamente intacta, preservada pela beleza de seus elementos naturais. De 

acordo com Mendonça (2004, p. 101) “o capitalismo é imediatista, ou seja, visa ao lucro 

quase que instantaneamente, em detrimento dos impactos socioambientais que poderão 

ocorrer a partir de suas investidas”. Mediante tantas transformações e destruição do Cerrado, é 

necessário criar uma nova ética nas relações sociais e destas com a natureza. 

 

1.6  Desvendando a apropriação no território do Cerrado e no estado de Goiás 

“Olhe bem os cerrados da próxima vez, 
rasteje por entre capins e cupins 

e sinta o cheiro do anoitecer. 

O Cerrado é milagre, minha gente”. 

(Nicolas Behr) 

 

 O processo de ocupação das áreas do Cerrado remonta há cerca de 12.000 anos, 

conforme pesquisas desenvolvidas na pré-história de Goiás, quando teriam vivido os 

primeiros homens conhecidos no Cerrado. Os indígenas ocuparam-no por muitos anos. 

Sobreviviam nas áreas do Cerrado praticando a caça, a pesca e a agricultura. Suas atividades 

eram pautadas para garantir a subsistência desses grupos. Porém, no início do século XVII, 

houve o contato com os europeus, o que resultou no declínio das populações indígenas, 

gerado por doenças e conflitos pela posse da terra. 

                  A partir dos séculos XVII e XVIII, com a entrada dos bandeirantes no centro do 

Brasil, a procura por índios e por riquezas minerais fez com que inúmeras bandeiras 
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penetrassem em terras goianas em busca da ambicionada mão de obra e do potencial de 

riqueza. Portanto, no século XVIII, teve início o povoamento da região, em que as minas 

começaram a ser exploradas, a partir de 1726, ano que marca a fundação do Arraial de Sant‟ 

Anna. Nesse período, iniciou-se a real ocupação nas áreas do Cerrado e do estado de Goiás, 

advento da atividade econômica de mineração e tendo a agricultura e a pecuária como 

atividades de subsistência. Foi a mineração a responsável pelo surgimento dos primeiros 

povoados, vilas e cidades. Contudo, devido à forma abusiva de exploração, grandes partes 

destes recursos minerais se esgotaram e entraram em declínio. 

 

Figuram as técnicas rudimentares de extração e exploração das jazidas (ouro 

de aluvião), a falta de braços para uma exploração mais intensa das minas, a 

carência de capitais e uma administração preocupada apenas com o 

rendimento do quinto. Assim, todo o potencial da capitania era canalizado 

para a exploração do ouro, o que encarecia, cada vez mais, os bens de 

primeira necessidade (CHAUL, 2010, p. 35). 

 

O processo do declínio da mineração acarretou vários fatores; registrou-se queda 

da importação e exportação, afetando muito o comércio, os aglomerados urbanos 

estacionaram e alguns desapareceram, ensejando um grande contingente populacional a 

abandonar a província para se dedicar à lavoura e à pecuária. Foi por meio desse processo de 

ocupação que a economia goiana se tornou agrícola.  

Conforme Borges (2006), a pecuária foi o caminho encontrado para manter ativo 

o sistema de produção mercantil, abastecendo de gado os mercados do centro-sul e norte-

nordeste do país. A pecuária proporcionou o desenvolvimento do mercado interno e serviu de 

base para a ascensão da agricultura, atraindo correntes migratórias que chegavam a Goiás, 

oriundas do Pará, do Maranhão e da Bahia, povoando os inóspitos sertões. 

 As três primeiras décadas do século XX não modificaram satisfatoriamente a 

situação a que Goiás regredira em consequência da decadência da mineração no século XVIII. 

Continuava sendo um Estado isolado, pouco povoado, quase integralmente rural, com uma 

economia de subsistência. Algumas benfeitorias foram realizadas, como a construção da 

estrada de ferro, possibilitando a ligação do Estado a outras regiões, permitindo o escoamento 

da produção, como arroz e café. 
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 A Revolução de 1930, embora sem raízes próprias em Goiás, teve uma 

significação profunda para o Estado. O governo passou a propor, como objetivo primordial, o 

desenvolvimento do estado e a ocupação do espaço, criando estratégias para que, de fato, 

pudesse ocorrer ocupação, criando condições físicas e institucionais no sentido de favorecer a 

expansão da fronteira agrícola e a especialização da produção no campo. O Estado garantiu 

investimentos em várias áreas, principalmente na construção civil e em infraestrutura viária. 

Entre os anos 1930 a 1945, o Estado incrementou o avanço da fronteira agrícola e 

ampliou a inserção da economia no mercado, por intermédio de algumas ações 

governamentais, no sentido da conquista do Oeste. Nos anos de 1940, com a ideologia da 

“Marcha para Oeste”, o Estado recriou o culto ao “espírito bandeirante”, cujas ações eram 

pautadas no sentido de fazer com que a “fronteira política” coincidisse com a “fronteira 

econômica”. Além disso, incentivou e corroborou com os seguintes fatores, que foram 

primordiais para ocupação do Estado de Goiás, ressaltados por Borges (2000, p. 73): “a 

construção de Goiânia e a transferência da capital; o prolongamento dos trilhos da estrada de 

ferro Goiás e a construção de uma rede rodoviária; a fundação da Colônia Agrícola Nacional 

de Goiás; Construção de Brasília”.  

Essas questões, ligadas às políticas governamentais que colaboraram para 

ocupação do Cerrado na região central do Brasil, teve como recorte o estado de Goiás, no que 

tange a apropriação de suas terras, cujos fatores elencados, de fato, impulsionaram o Estado 

de Goiás.  

 A construção de Goiânia alavancou a abertura de novas estradas, possibilitando 

um elo entre os municípios e com os outros estados.  A transferência da capital para o centro 

mais dinâmico da economia regional cumpria os interesses das novas forças econômicas e 

políticas e consolidava o mito da conquista do Oeste.     

A Colônia Agrícola Nacional de Goiás foi mais uma ação dos governos federal e 

estadual, promovendo a ocupação da fronteira no Estado, cujas estratégias alcançavam todo o 

país, seduzindo a migração de milhares de famílias para a fronteira de Goiás. O programa do 

governo estabelecia que os assentados teriam assistência financeira e orientação técnica, 

visando à modernização da produção agrícola regional, porém, foi um fracasso: as promessas 
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do poder público não foram cumpridas, e, de algum tempo, a Colônia foi apropriada pelo 

latifúndio.  

A construção de Brasília imprimiu um ritmo acelerado ao progresso de Goiás. 

Consolidada no início da década de 1960, a capital intensificou ainda mais o processo de 

ocupação da região, à medida que atraía um contingente significativo de migrantes. A 

população multiplicava-se, as vias de comunicação promoviam a integração de todo o país e 

dentro do mesmo estado. Assistiu-se a uma impressionante explosão demográfica, com o 

desenvolvimento de todos os tipos de serviços.  

De acordo com as ações realizadas pelos governos Federal e Estadual, a mudança 

acontecia e, consequentemente, materializava-se nas paisagens do Estado de Goiás. Em 

consonância com as estratégias políticas ofertadas em seus planos, as transformações 

perpassavam o território do Cerrado, expressando, assim, as forças internas do Estado 

Nacional, uma troca mútua com as oligarquias locais. 

   

[...], todavia, essas mudanças, além de dinamizarem economicamente esse 

território, dariam - lhes mais sobrevida política. Assim é que se estendeu 

essa ideia: o sertão é o Brasil profundo e original, diferente do litoral que é 

contaminado pelas forças exteriores. Mas esse Brasil profundo precisa ser 

mudado pelo exemplo externo, de maneira que o que é original não serve e o 

que é externo é espúrio, mas necessário (BARREIRA E CHAVEIRO, 2010, 

p. 26). 
 

Os resultados dos pactos políticos tiveram como efeito a crescente intervenção da 

política pública, realizada a favor do capital, proporcionando a expansão da fronteira agrícola 

baseada em planos e programas. Dessa maneira, o Cerrado passou a ser o modelo de 

desenvolvimento, é destinado à promoção de produtos para mercado de exportação, tendo o 

Estado papel importante como agente financiador da modernização agrícola.  A modernização 

do campo é advinda das ações e incentivos agrícolas que ocorreram no Brasil a partir da 

década de 1950, a chamada “Revolução Verde”, com o objetivo de contribuir para o aumento 

da produção e produtividade agrícola no mundo, através do desenvolvimento de experiências 

no campo da genética vegetal.  
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[...] a intensificação da agricultura agrícola via Revolução Verde criou um 

novo marco na dinâmica do desenvolvimento capitalista nos Cerrados e 

estabeleceram rapidamente suas ligações com o sistema agro alimentar 

mundial (SHIKI, 1997, p. 135). 
 

Esta intensa ligação da agricultura ao sistema agroalimentar tornou-se um fator 

determinante para as transformações, principalmente no que se refere ao aumento da 

produção, aos investimentos econômicos e à agricultura como um negócio lucrativo. Assim, 

as áreas do Cerrado estão interligadas à economia do Brasil. Segundo Ribeiro (2003, p.45), “a 

incorporação das áreas do Centro-Oeste brasileiro à agricultura voltada para a exportação deu 

grande impulso à consolidação do projeto de fazer do Brasil um dos grandes exportadores de 

grãos do mundo e de firmar a economia brasileira na indústria vinculada ao setor agrícola”. O 

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

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

do território goiano. 

De acordo com Ribeiro (2003, p.243), “as áreas de Cerrado foram incorporadas ao 

instrumental técnico-científico, resultando em uma agricultura altamente mecanizada (a 

chamada ‟agricultura moderna”. Os investimentos destinados à melhoria da agricultura no 

estado deram-se com base na entrada maciça do capital estrangeiro, dando continuidade à 

política de substituição de importações. Para Santos (2001), a demanda nas exportações é a 

responsável pela transformação do uso do solo. A região passou a ser um atrativo para a 

produção de soja, uma vez que se ampliou a demanda pelo produto nos mercados 

internacionais. Assim, esse período representou um marco histórico para a agricultura 

brasileira. 

 

É assim que se desbrava e se efetiva a conquista do bioma dos cerrados, 

trazendo o inovador ciclo econômico da agricultura onde a soja é o destaque 

a ocupar mais um espaço brasileiro. Desse modo, a envolvente modernidade 

tecnológica da agricultura conseguiu substituir, na região, a roça „ de 

subsistência‟ pela roça mecanizada, o machado pelo trator, a enxada pelo 

arado e o estrume pelo adubo químico. Mas é assim também que o 

capitalismo se dinamiza e entra no campo produzindo desigualdades 

econômicas, sociais, culturais, ecológicas, etc., através do falso conceito 

chamado „progresso acelerado‟. Diga – se de passagem: que não se enquadra 

nesse esquema transforma- se em sinônimo de atraso e ignorância (SILVA, 

1991, p. 143).  
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Por intermédio da aliança entre o Estado e a classe dominante rural, o Estado 

passou a interferir diretamente nas suas formas de organizações e na política agrícola. 

Ademais, o Estado fez investimentos em infraestruturas, pesquisas agronômicas e programas 

de crédito especiais.  

Os objetos geográficos desempenham um papel instrumental na 

transformação da sociedade. No entanto, os objetos só têm a capacidade de 

provocar as mudanças porque são dotados de conteúdos que expressam o 

momento histórico da evolução social, científica e técnica, por isso têm força 

de transformação (SANTOS, 1996, p. 101).  
 

Os programas oficiais de incentivo à ocupação das áreas de Cerrados têm atraído 

o grande capital externo, dinamizando as economias locais. O Cerrado passou a ocupar papel 

de destaque como grande fronteira a ser ocupada, visando à promoção de um novo ciclo 

expansivo na economia brasileira. Assim, “principais atividades produtivas” materializam-se 

no espaço geográfico de várias formas e conteúdos e ordenam o “planejamento” urbano 

regional. Dentre os programas criados pelo governo para incentivar os investimentos na 

região do Cerrado, podemos destacar o POLOCENTRO e o PRODECER.  O primeiro foi 

criado com o objetivo de investimentos em grandes propriedades, possibilitando o cultivo de 

lavouras temporárias e tecnificação de suas atividades, de forma que houve concentração dos 

recursos apenas para um grupo de propriedades e produtores, deixando a pequena agricultura 

à margem dos benefícios. Já o segundo, não teve o mesmo resultado do POLOCENTRO, 

porém, atraiu milhares de agricultores para as áreas do Cerrado, promovendo o assentamento 

de agricultores provenientes do Sul e Sudeste, selecionados por sua experiência anterior na 

administração de propriedades agrícolas. Esse programa foi projetado em conjunto com uma 

agência japonesa, com o objetivo de colonizar as terras do Cerrado.   

 Com a implantação desses programas de desenvolvimentos, nota-se que grandes 

transformações ocorreram no cenário do Cerrado. A incorporação do campo à economia do 

mundo forma os grandes complexos agrícolas e agroindustriais que operam os denominados 

agronegócios. São empresas de grande porte que passam a operar em todos os ramos da 

cadeia produtiva, utilizando todas as redes disponíveis, viabilizadas pelo avanço “técnico-

científico-informacional”. Isso levou a uma profunda alteração da base tecnológica da 
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produção agrícola, da composição das culturas e dos processos de produção. É importante 

destacar que o crédito agrícola foi o principal instrumento que promoveu a industrialização do 

campo. Concomitante, Estevam (1998, p. 279) descreve que “as empresas colonizadoras, 

representantes do setor privado, promoveram significativas transformações socioeconômicas e 

espaciais, a partir de uma política desenvolvimentista definida pelo poder público”. Percebe-

se que os processos produtivos do Cerrado passaram por grandes mudanças, alterando 

totalmente sua estrutura econômica e incorporando a mesma à economia internacional.  

Diante disso, demonstra-se que os resultados da aplicação dos planos no Cerrado, 

com seus correspondentes pacotes tecnológicos, podem ser avaliados a partir de dois ângulos 

diferentes. No primeiro, do ponto de vista da produção (rendimento por área, incremento geral 

da produção), demonstra-se a força do capital, materializada no Cerrado através da 

expropriação de terras dos pequenos agricultores, alterando a dinâmica da estrutura 

socioeconômica e cultural do Cerrado; no segundo ângulo, ocorrem os efeitos sociais e 

ecológicos no Cerrado, acarretados pela devastação, o desmatamento em grande escala e a 

perda da vegetação nativa. Diante de tantas transformações, Calaça (2010, p. 325) ressalva 

que “dessa forma, o Cerrado vai sendo serrado para realizar as demandas da expansão 

capitalista”.  

Diante de tantas transformações que ocorrem no Cerrado, e considerando todos os 

pontos discutidos nesse capítulo, compreende-se que seja necessário (re)pensar  o ensino de 

Geografia, verificando como está sendo trabalhado o tema Cerrado, no sentido de que se deve 

colocar o papel da responsabilidade nos plano de ensino, estendendo-a também aos 

professores, no dever de um chamamento que priorize o resgate de uma leitura abrangente 

sobre o Cerrado. Dessa maneira, aprofundou-se em uma leitura do Cerrado, no sentido de 

compreender as transformações que vêm ocorrendo, além de serem destacados os sujeitos 

participantes da pesquisa, as escolas, os professores, os alunos e o município de Rio Verde, 

sob a premissa do entendimento de como esses sujeitos estão inseridos no mundo do Cerrado. 

O próximo capítulo demanda a compreensão de como os sujeitos, por intermédio de suas 

vivências, constroem suas relações com os lugares, e de como são capazes de representar o 

Cerrado por meio de suas representações sociais, que, neste caso, terão como ferramenta o 

desenho.  
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CAPÍTULO II  

A VIVÊNCIA DO CERRADO PELOS EDUCANDOS - A CONSTRUÇÃO 

DE UM LUGAR 

 
“[...] cada lugar se comunica instantaneamente com todos os outros, não 

experimentamos um pouco de isolamento a não ser no trajeto de um lugar 

para o outro, isto é, quando não estamos em lugar nenhum [...]”. 

(Ítalo Calvino). 
 

Neste capítulo, pretende-se demonstrar a definição das múltiplas abordagens da 

categoria lugar, além de compreender o lugar como forma de aprendizado.  Entendendo que é 

no lugar em que o aluno vive que ocorrem as representações, buscou-se a definição das 

representações sociais, como são apresentadas na Geografia e no ensino. Além disso, 

destacou-se o desenho como uma técnica importante para que os educandos possam estar 

realizando suas representações.   

2.1 As múltiplas abordagens da categoria lugar 

 
Cada lugar é, à sua maneira, o mundo. 

(SANTOS, 2006, p. 213)  

 

A palavra lugar pode ser definida das mais variadas formas. Souza (2013, p. 111) 

tenta buscar uma definição de lugar, em que descreve lugar como “uma acepção banal, 

referente a uma localidade qualquer, a uma área qualquer determinada ou indeterminada ou, 

mesmo, a um espaço qualquer, seja lá qual for”. Portanto, há um imenso leque de definições 

de lugar, devendo ser considerados os significados, o vivido, a percepção, o sujeito, e como 

este está inserido no lugar em que ocorrem as materializações sociais. É preciso entender 

como o mesmo sente o lugar. De acordo com Gonçalves (2007, p. 58) “o lugar é específico, 

concreto, conhecido, familiar, delimitado: o ponto de práticas sociais específicas que nos 

moldaram e nos formaram, e com as quais nossas identidades estão estreitamente ligadas”. 

No entanto, não pretendemos impor qual definição é concreta e total, porque 

também seria impossível compreender que dentro da Geografia a categoria lugar passou a ser 
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discutida na Geografia crítica, humanística e cultural. Todas possuem o mesmo objeto de 

estudo – lugar -, porém suas acepções são diferentes. Na Geografia humanística, o lugar como 

espaço que se torna familiar ao indivíduo, é o espaço em que ocorrem as experiências vividas. 

Sobre o lugar, Mello assim se expressa (1990, p. 102):“[...] o lugar é recortado 

emocionalmente nas experiências cotidianas. [...] Os geógrafos humanísticos insistem que o 

lugar é o lar, podendo ser a casa, a rua, o bairro, a cidade ou a nação. Enfim, qualquer ponto 

de referência e identidade”. 

Na Geografia crítica, o lugar não é considerado como espaço vivido, é 

considerado por meio da construção social, é uma parcela do espaço com formação histórica, 

política, social, econômica e cultural única, que está diante do processo da globalização, 

apresentando, assim, características únicas que o diferenciam do resto do mundo. Alguns 

fatores que contribuíram para essa definição surgiram a partir da internacionalização dos 

mercados e capitais, com a modernização das redes, favorecendo, cada vez mais, que os mais 

variados pontos do planeta sejam interligados. Neste sentido, apresenta-se uma grande força 

da homogeneização, que se expande cada vez mais, em velocidade instantânea. Entretanto, 

ocorre de formas desiguais nos lugares, pois a recepção e distribuição nos lugares não são 

uniformes e cada lugar mantém suas singularidades. 

  
É dentro deste contexto que o lugar surge tanto como uma expressão do 

processo de homogeneização do espaço imposta pela dinâmica econômica 

global, quanto uma expressão da singularidade, na medida em que cada lugar 

exerce uma função imposta pela divisão internacional do trabalho (LEITE, 

1998, p. 17). 

 

Nesse contexto, o lugar seria produto das relações capitalistas, resguardando, 

todavia, suas singularidades. Outro aspecto, além da dimensão econômica, na análise da 

Geografia crítica, a categoria lugar é analisada considerando a dimensão histórica e as 

relações que são estabelecidas no cotidiano. 

 
Significa pensar a história particular (de cada lugar), se desenvolvendo, ou 

melhor, se realizando em função de uma cultura/tradição/língua/hábitos que 

lhe são próprios, construídos ao longo da historia e o que vem de fora, isto é, 

que se vai construído e se impondo como consequência do processo de 

constituição do mundial (CARLOS, 2007, p. 20). 
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Conforme Carlos (2007), uma vez que o lugar se refere ao espaço vivido 

diariamente pelo homem, os lugares são construindo de acordo com as relações que os 

homens vão construindo ao longo do tempo. 

2.2 A tessitura do lugar na aprendizagem do aluno 

“Numa folha qualquer eu desenho um navio de 

partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com 

a vida. É uma América a outra consigo passar num 

segundo, Giro um simples compasso e num círculo eu 

faço o mundo”. (Toquinho - Vinicius de Moraes) 

 

Em uma folha qualquer é possível representar os bons amigos, a escola, o lar, 

podendo assim ser revelado o lugar, proporcionando aos alunos que demonstrem o lugar que 

permeia suas relações identitárias e o sentimento de pertencimento ao lugar (em) que vive.  

Necessário, então, considerar como indispensável que o „lugar”  possibilita entrar em contato 

com o mundo. Santos (1998, p. 35) afirma que “o lugar é um ponto do mundo onde se 

realizam algumas das possibilidades deste último. O lugar é parte do mundo e desempenha 

um papel em sua história”. Comporta vários fatores que exercem a peculiaridade e 

especificidades dos lugares e, ao mesmo tempo, está inserido no  mundo. Ainda segundo 

Santos (2000, p. 112), “os lugares são, pois, o mundo que eles reproduzem de modos 

específicos, individuais, diversos. Eles são singulares, mas também são globais, 

manifestações da totalidade-mundo, da qual são formas particulares”. Nessa dualidade entre 

global versus  local é que se materializa o lugar.   

 

O lugar é, portanto, o habitual da vida cotidiana, mas, por outro lado, 

também é por onde se concretizam relações e processos globais. O lugar 

produz- se na relação do mundial com o local, que é ao mesmo tempo a 

possibilidade de manifestação do global e da realização de resistência á 

globalização (CAVALCANTI 2002, p. 36). 

 

                     Dessa maneira a Geografia escolar, deve considerar o espaço vivido do/pelo 

aluno, é relevante que ele entenda sua própria realidade e os fatores que influenciam 
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diariamente sua vida. Portanto, deve-se considerar que o aluno traz consigo, para dentro da 

escola, suas experiências de vida, conforme seu lugar.  

   
Neste sentido, é relevante, ainda que não suficiente, para os professores de 

Geografia enfrentar o desafio de e considerar, entre outras, a “cultura 

geográfica” dos alunos. Na prática cotidiana, os alunos constroem 

conhecimentos geográficos. É preciso considerar esses conhecimentos e a 

experiência cotidiana dos alunos, suas representações, para serem 

confrontados, discutidos e ampliados com o saber geográfico mais 

sistematizado (que é a cultura escolar) (CAVALCANTI, 2005, p. 68). 
 

              Ressalta-se a importância em estudar, de forma que se relacionem as vivências 

socioespaciais dos alunos e a Geografia ensinada em sala de aula. Não muito raro, nas aulas 

de Geografia, a própria realidade é esquecida, em detrimento do mundo que não nos pertence. 

 

Em geral, se descrevem paisagens distantes e, com as próximas, se fazem 

descrições tão impessoais que não parecem ser o mundo em que se vive. O 

grande desafio é tornar as coisas mais concretas e mais reais. Um ensino 

consequente deve estar ligado com a vida, ter presente a historicidade das 

vidas individuais e dos grupos sociais (CALLAI, 2001, p. 143). 

 

Dessa maneira, o estudo do lugar como uma forma de aprendizado no ensino de 

Geografia torna se muito significativo, em razão de se tratar do espaço particular do aluno, 

mas que está entrelaçado em relações mais amplas, possibilitando ao aluno a construção do 

seu conhecimento.  

Compreender o lugar em que se vive encaminha-nos a conhecer a história do 

lugar e, assim, a procurar entender o que ali acontece. Nenhum lugar é 

neutro, pelo contrário, os lugares são repletos de história e situam-se 

concretamente em um tempo e em um espaço fisicamente delimitado. As 

pessoas que vivem em lugar estão historicamente situadas e contextualizadas 

no mundo. Assim, o lugar não pode ser considerado/entendido isoladamente. 

O espaço em que vivemos é o resultado da história de nossas vidas. Ao 

mesmo tempo em que ele é o palco onde se sucedem os fenômenos, ele é 

também ator/autor, uma vez que oferece condições, põe limites, cria 

possibilidades (CALLAI, 2005, p. 236).  
 

Nesse contexto, para a valorização das experiências pessoais dos educandos, a 

Geografia ensinada em sala de aula deve instigar os alunos em suas experiências vivenciadas, 

sendo primordial que ocorra uma relação com elas, de forma que seja possível compreender a 



83 

 

 

visão que os alunos possuem diante de suas relações com os lugares. Nesse sentido, defende-

se que: 

  

Um lugar é sempre cheio de história e expressa/mostra o resultado das 

relações que se estabelecem entre as pessoas, os grupos e também das 

relações entre eles e a natureza. Por exemplo, por que não aproveitar a 

experiência que tem os alunos de viver em áreas das cidades descuidadas 

pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos 

córregos e os baixos níveis de bem- estar das populações, os lixões e os 

riscos que oferecem á saúde das gentes?  (FREIRE, 2001, p. 33). 

 

É imprescindível que ocorra um processo de interação entre o professor e o 

educando, quando o professor não deve estar pautado somente nos livros didáticos, na 

organização e transmissão de conteúdos, mas, também, que ocorram momentos de indagações 

e instigação aos educando, despertando suas experiências vivenciadas, suas relações com os 

lugares e com o mundo. Isso possibilitaria uma relação de permuta que permite aos educandos 

ter uma voz ativa no processo de aprendizagem, possibilitando uma troca mútua de 

conhecimentos entre educandos e professor, proporcionado ao aluno a sua leitura de mundo, 

haja vista que esse processo é formado pela relação com o lugar. No Congresso Brasileiro de 

Leitura, realizado em Campinas, em 1981, Paulo Freire (2001) afirmou em seu texto de 

abertura:  

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 

desta não pode prescindir da continuidade da leitura daquele (A palavra que 

eu digo sai do mundo que estou lendo, mas a palavra que sai do mundo que 

eu estou lendo vai além dele). (...) Se for capaz de escrever minha palavra 

estarei, de certa forma transformando o mundo. O ato de ler o mundo 

implica uma leitura dentro e fora de mim. Implica na relação que eu tenho 

com esse mundo (PAULO FREIRE, 2001). 

 

Dessa forma, o aluno possui sua bagagem de leitura do mundo, a qual, salienta-se, 

deve ser valorizada , assim como a aquisição do conhecimento que o aluno tem, como um de 

seus principais requisitos para a aprendizagem da leitura, seja dentro ou fora do espaço 

escolar. 

A ideia de que a educação não pode ser um depósito de informações do 

educador sobre o educando. O educador não é o único que tem 

conhecimento, contudo, ele tem uma obrigação com seus educandos e tem 
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também uma autoridade que lhe foi outorgada pelos seus saberes específicos 

na área da docência. Todavia não levar em consideração o conhecimento e a 

cultura dos educandos é desrespeitar todo um conhecimento adquirido 

durante sua vivência fora da escola (FREIRE, 1987, p. 67). 
 

Nesta perspectiva, ao permitir-se fazer a leitura do lugar conhecido, o professor  

possibilita o processo de compreensão da realidade no dia a dia pelo educandos. Portanto, é a 

partir do lugar concreto que se pode retirar elementos para pensar o mundo e defrontar com 

outros lugares não conhecidos. Assim, o lugar possibilita compreender o mundo. De acordo 

com Santos (1996, p. 258) “por ele (lugar) que o mundo é percebido empiricamente”.  

 
[...] o mundo, nas condições atuais, visto como um todo é nosso estranho. O 

lugar, nosso próximo, reconstitui- nos o mundo: se este pode se esconder 

pela sua essência, não pode fazê-lo pela sua existência. No lugar, estamos 

condenados a conhecer o mundo pelo que ele já é, mas também, pelo que 

ainda não é. O futuro, e não o passado, torna-se a nossa âncora (SANTOS, 

2000, p. 163). 

 

Torna-se necessário despertar e demonstrar para os educandos o papel que eles 

devem ter, de conhecer as relações que ocorrem no lugar e no mundo, instigando-os a 

tornarem-se cidadãos críticos e criativos, no sentido de favorecer a leitura plena do mundo. 

 

[...]diante da tarefa de ensinar sobre essa leitura de mundo e do lugar de 

vivencia, [...] Tal formação pode levar a superação de atitudes passivas 

diante da realidade, transformando- as em ativas no exercício de cidadania, 

baseada no coletivo, na indignação ética, no comprometimento conjunto de 

se fazer surgir um viver democrático, uma sociedade plural, onde o respeito 

aos diferentes grupos que a constituem seja valor maior a ser efetivamente 

vivenciado (SANTOS
 
, 2008, p. 102).  

 

O lugar é, portanto, potencializador da construção da cidadania; é onde se 

territorializam os resultados das decisões politicas. É nele que os sujeitos sociais podem se 

expressar, opinando, criticando, o que faz com que o lugar sirva como uma forma de 

aprendizado. 
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2.3 As representações sociais: diferentes maneiras de interpretar o mundo 

  

O sujeito social humano tem uma capacidade na criação de sentidos relativos aos 

fatos, acontecimentos, utensílios, instrumentos e relações que estabelecem uns com os outros, 

razão pela qual existem várias linhas de interpretação em que o sujeito social elabora as mais 

diversas representações acerca do mundo em que eles se colocam. Estas são, historicamente, 

segundo Kimura (2008, p.133), “oriundas das mais diversas formas de percepção tidas no 

interior e no movimento de sua existência social, psíquica e orgânica”. Ainda acrescenta: 

 

As representações feitas pelos homens, ao falarem do mundo do qual eles 

fazem parte, estão plenas de significado. Para sua elaboração, exercem um 

papel essencial à linguagem e a criação de signos que são suas expressões. A 

linguagem e a criação de signos, ao mesmo tempo, são inerentes á 

constituição dos homens e dos significados contidos em suas representações 

do mundo (KIMURA 2008, p. 133). 

 

A representação está na atribuição da posição que as pessoas ocupam na 

sociedade. Toda representação social é tradução de alguma coisa ou de alguém, nem a parte 

subjetiva do objeto, nem a parte objetiva do sujeito, ela é o processo pelo qual se estabelece a 

relação entre o mundo e as coisas. Há formas peculiares de representações sociais, de acordo 

com o âmbito em que estão vinculadas, podendo ser sociais, culturais, econômicas, políticas e 

ideológicas. 

Vistas desse modo, estaticamente, as representações se mostram semelhantes 

à teoria que ordenam ao redor de um tema (as doenças mentais são 

contagiosas, as pessoas são o que elas comem, etc.) uma série de proposições 

que possibilita que coisas ou pessoas sejam classificadas, que seus caracteres 

sejam descritos, seus sentimentos e ações sejam explicados e assim por 

diante. [...] Na verdade, do ponto de vista dinâmico, as representações 

sociais se apresentam como uma “rede” de ideias, metáforas e imagens, mais 

ou menos interligadas livremente e, por isso, mais móveis e fluídas que 

teorias (MOSCOVICI, 2013, p. 210). 
 

A teoria das representações sociais parte da proposição de que existem formas 

diferentes de conhecer e de se comunicar, sendo elas a consensual e a científica. O universo 

do senso comum seria aquele que se constitui, principalmente, no conhecimento informal, na 

vida cotidiana, enquanto o universo científico se cristaliza no espaço acadêmico, nas 
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pesquisas científicas que são comprovadas. A diferença, no caso, não significa hierarquia nem 

isolamento entre elas, apenas propósitos diversos.  

As representações sociais constroem-se mais frequentemente na esfera 

consensual, por intermédio da informação, sobre conhecimento que todos os grupos possuem 

sobre determinados assuntos ou conceitos. Todos podem falar com a mesma competência, 

todos podem falar de tudo. Nesse contexto, estão presentes os valores, a cultura e as 

ideologias de cada grupo, enquanto que na esfera acadêmica, determina-se quem pode falar 

sobre o quê. 

O debate que envolve a ciência diz ser tão diferente as representações sociais; 

entretanto, elas são complementares entre si, daí a necessidade de pensar e falar em ambos os 

registros. Acrescenta-se ainda que à medida que a ciência avança, o conhecimento é 

transmitido ao mundo consensual.  

A ciência era antes baseada no senso comum e fazia o senso comum menos 

comum; mas agora senso comum é ciência tornada comum. Sem dúvida, 

cada fato, cada lugar comum esconde dentro de sua própria banalidade um 

mundo de conhecimento, determinada dose de cultura e um mistério que o 

fazem ao mesmo tempo compulsivo e fascinante. Baudelaire pergunta: 

“Pode algo ser mais encantador, mais frutífero e mais positivamente 

excitante do que um lugar comum?” E poderíamos acrescentar, mais 

coletivamente efetivo? Não é fácil transformar palavras não familiares, 

ideias ou seres, em palavras usuais, próximas e atuais. É necessário, para 

dar-lhes uma feição familiar, pôr em funcionamento os dois mecanismos de 

um processo de pensamento baseado na memória e em conclusões passadas 

(MOSCOVICI, 2013, p. 60). 
 

Portanto, o pensamento de Moscovici, é de que todas as interações humanas 

tenham surgido entre duas pessoas ou mesmo entre dois grupos, pressupondo representações. 

Outra importante estudiosa das representações sociais é Denise Jodelet. Segundo esta autora, 

o conceito de representação social é: 

 

[...] uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com 

um objetivo pratico, 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 legitimo quanto este, devido á sua importância 
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na vida social e a elucidação possibilitadora dos processos cognitivos e das 

interações sociais (JODELET, 2001, p. 22). 

 

As representações sociais correspondem sempre a um grupo, a uma classe social, 

a uma cultura. É evidente que todas as representações sofrem a interferência do meio na sua 

constituição e necessitam de uma consciência que as sustente. 

 

As representações sociais estão radicadas nas reuniões públicas, nos cafés, 

nas ruas, nos meios de comunicação, nas instituições sociais e assim por 

diante. Este processo em que elas se incubam, se cristalizam e são 

transmitidas. É no encontro público de atores sociais, nas várias mediações 

da vida pública, nos espaços em que sujeitos sociais reúnem-se para falar e 

dar sentido ao quotidiano que as representações sociais são formadas 

(JOVCHELOVITCH, 2000, p. 40). 
 

Dessa maneira, o estudo das representações sociais possibilita mostrar os 

caminhos para conhecer o processo de construção do conhecimento. Portanto, a linguagem, a 

ideologia e o imaginário social, são elementos essenciais ao entendimento da elaboração e 

veiculação de conceitos e imagens da realidade, conduzindo, portanto, o indivíduo a distinguir 

as representações que são desprovidas da autenticidade e mistificadoras, que impedem ações 

transformadoras. 

 

2.4 Representações sociais na Geografia e no ensino 

 

 A Geografia contemporânea valoriza a sociedade e o aprendizado científico, de 

forma a dotar o indivíduo de capacidade de decifrar o espaço em seu processo construtivo. O 

indivíduo e a própria sociedade constroem o espaço, e são dialeticamente construídos através 

das relações sociais e espaciais. Contudo, diante dessas transformações, o espaço geográfico 

tem um papel de protagonismo em tal cenário, por ser o agente materializador das 

representações. Nesta perspectiva, apresentam-se como estudo relevante as representações 

sociais que são geradas segundo lógicas espaciais. Lefebvre (2006) colabora ao dizer que as 

representações sociais são construídas na própria produção do espaço. Além disso, Lefebvre 

(2006, p. 71) diz que “as representações do espaço teriam assim um alcance considerável e 
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uma influência específica da produção do espaço”. Portanto, a representação social surge a 

partir do momento em que ocorre a inter-relação entre o sujeito e objeto, sendo que as 

relações do sujeito perpassam e são construídas no espaço; os espaços da representação e a 

representação dos espaços formam um conjunto contraditório, que ora se negam e ora se 

complementam.  

Duas noções da teoria das representações sociais guardam particular articulação 

com o espaço geográfico: ancoragem e objetivação, que são noções que “mostram o caráter 

dinâmico das representações sociais. Por meio desses processos, extraímos de imagens, 

linguagens e gestos conhecidos, elementos para superar a não-familiaridade” (FURINI, 2011, 

p. 78). 

 

Ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a memória. A 

primeira mantém a memória em movimento e a memória é dirigida para 

dentro, está sempre colocando e tirando objetos, pessoas e acontecimentos, 

que ela classifica de acordo com um tipo e os rotula com um nome. A 

segunda, sendo mais ou menos direcionada para fora (para outros), tira daí 

conceitos e imagens para juntá-los e reproduzi-los no mundo exterior, para 

fazer as coisas conhecidas a partir do que já é conhecido (MOSCOVICI, 

2013, p. 78). 

 

Portanto, as representações sociais vêm atuando como um importante suporte para 

os estudos na área educacional, conforme explica Jodelet (2001 p. 41) “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”. Isso possibilita um elo 

entre a Geografia e as representações sociais, permitindo um diálogo entre ambas. Nesse 

contexto da educação, pretende-se, como enfoque, o aluno, já que o papel das representações 

sociais busca compreender o sujeito social como ser social que se constitui através de 

processos de interações sociais com outros sujeitos, considerando que os alunos trazem 

consigo suas informações imprescindíveis, experiências. 

  
É preciso considerar os conhecimentos e a experiências que esses alunos 

trazem do seu cotidiano para serem confrontados com o saber geográfico 

mais sistematizado. Considerar as representações sociais dos alunos nesse 

caso, tem – se mostrado uma boa “aposta” metodológica no ensino para a 

formação de conceitos (CAVALCANTI, 2002, p. 78). 
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O processo de ensino aprendizagem de Geografia tem mostrando-se de grande 

utilidade para auxiliar a formação do sujeito social e o espaço que o cerca. Um dos temas 

pertinentes a esse contexto refere-se à capacidade de representação que os alunos possuem de 

diferentes conceitos geográficos. 

 

As representações sociais (síntese das diferentes culturas que a escola lida) 

estão no nível de conhecimento vivido e sentido, nem sempre consciente, 

mas que contém elementos de conceitos já potencialmente existentes nos 

alunos, podendo, assim, ser tomado como base de um processo de 

aprendizagem significativa  (CALVACANTI 2002, p. 78). 
 

Como se vê, os educandos podem conceber o complexo jogo de relações sociais e 

espaciais vividas nos diversos lugares geográficos, podendo as representações sociais 

auxiliarem não só para elucidar o mundo vivido pelos estudantes, mas também para 

identificar as possibilidades imaginárias dentro das práticas sociais vividas.  

 

Não pode existir um vácuo entre o saber escolar – fundamentado nas teorias 

e metodologias originárias da academia - e as múltiplas representações 

sociais que os jovens construíram no caminhar de sua existência. O aluno 

vive o espaço geográfico de diferentes maneiras, em diferentes lugares, mas 

muitas vezes não tem consciência desse espaço e de suas contradições. O 

papel do professor é o de despertar essa primeira consciência, permitindo 

que o aluno tenha voz sobre os vários objetos de estudo e estimulando a 

emersão das ideias, na tentativa de conhecer as raízes das representações 

sociais que podem ter sido construídas no cotidiano de seu trabalho; nas 

brincadeiras e jogos de sua infância e adolescência; no bar da esquina; nas 

relações de vizinhança quer sejam na favela, em condomínios fechados de 

luxo ou nos chamados mutirões (PONTUSCHKA, 2000, p. 151).  

 

As representações sociais, de acordo com Jovchelovitch (2000, p.65) ” estão 

necessariamente radicadas no espaço público e nos processos através dos quais o ser humano 

desenvolve uma identidade, cria símbolos e se abre para a diversidade de um mundo de 

outros”, Isto é, o reconhecimento das representações sociais, em face de um conjunto de 

grupos sociais, propicia a descrição da pluralidade, observada através da elaboração dos 

discursos. 
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 Dessa maneira, os educandos compreendam que o seu espaço vivido é repleto de 

interesses e significados, os quais são revelados na produção do espaço geográfico. Nesse 

sentido, deve ter um elo entre o educando e o professor que deve saber instigar nos alunos 

suas representações.  

 

Ouvir o aluno nos permite conhecer as representações sociais que construiu a 

respeito do mundo, mas precisamos ensinar os alunos a perguntar e ajudá-los 

a enriquecer as representações por eles construídas. Em que medida 

podemos estimular a sua capacidade de observar uma paisagem e de 

questioná-la quanto à sua organização territorial, de formular questões e ir à 

busca de respostas? (PONTUSCHKA, 2000, p. 152). 

 

Através do conhecimento das representações, pode-se compreender a maneira 

como os sujeitos sociais apreendem e interpretam os acontecimentos do cotidiano, as 

características do meio, e absorvem os bombardeios de informações que circulam nas relações 

sociais. 

 

2.5 A utilização dos desenhos para desvelar as representações do Cerrado 

 

O uso de desenhos é uma forma lúdica e criativa que explora o desenvolvimento 

cognitivo de certa realidade representada sobre o Cerrado, pelos educando, permitindo que 

possam elencar, em suas representações, a importância de se preservar o Cerrado, a cultura e 

os elementos que constituem o seu território. Santos (2013, p.81) argumenta que “trabalhar 

com os desenhos é trabalhar com novas formas de ver, compreender as 'coisas' e verificar-

comprovar as próprias ideias. Quando desenha, o sujeito expressa uma visão e um raciocínio”. 

Nesse sentido, o desenho é uma forma de expressividade, uma maneira de os educandos 

representarem suas experiências vividas dentro do território do Cerrado, corroborando  com 

Vigotski (1994, p. 149), que argumenta sobre desenho de uma criança, assim se expressando: 

“elas não desenham o que veem e, sim, o que conhecem”. Elas desenham de memória sobre o 

que sabem das coisas, sem ver, apenas com a imaginação. 

Quando trabalhamos com desenho, estamos considerando o aspecto visual da 

memória (SANTOS, 2006). Na Geografia, os desenhos são um texto da realidade e podem ser 

vistos como forma e/ou representação espacial, haja vista que, muitas vezes, representam 
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espaços vividos e as práticas sociais. Miranda (2005) salienta que, na Geografia, a utilização 

da imagem, do desenho e do mapa são recursos fundamentais para a mediação entre o sujeito 

e o conhecimento, por serem expressão de algum conteúdo geográfico que, construído pelo 

sujeito, expressa uma síntese em elaboração, um conceito em construção. Segundo 

Pontuschka (2007, p.293), “é por meio do desenho, em atividade individual ou coletiva, que o 

não-dito se expressa nas formas, nas cores, na organização e na distribuição espacial”. 

Portanto, ao desenhar, pode-se expressar a própria visão e raciocínio das coisas do mundo.  A 

Foto 5 demonstra o momento da pesquisa em que educando está realizado o seu desenho. 

          Foto 5- Momento do educando desenhando a representação sobre o Cerrado 

 
           Fonte: Própria autora (2015). 

No momento em que o educando está desenhando um lugar que lhe seja 

conhecido ou mesmo não muito familiar, o mesmo tem autonomia de estar fazendo suas 

escolhas e tornando mais rigorosa a sua observação. É ter a oportunidade de instigar o olhar 

do aluno. Segundo Frange e Vasconcellos (2004 p.48), “o olhar constrói, não é neutro, não é 

passivo, enfim, não é uma simples janela a ser aberta para o mundo”. O desenho apresenta-se, 

então, como um suporte que deve ser aliado ao ensino de Geografia, pois a leitura desse 

recurso possibilita demonstrar suas representações, além de estimular o senso crítico e a 

capacidade de interpretação dos educando.  
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[...] a capacidade de o aluno fazer a representação de um determinado espaço 

significa muito mais do que estar aprendendo Geografia: pode ser um 

exercício que permitirá a construção do seu conhecimento para além da 

realidade que está sendo representada, e estimula o desenvolvimento da 

criatividade, o que, de resto, lhe é significativo para a própria vida e não 

apenas para aprender, simplesmente (PONTUSCHKA, 2007, p.244). 

 

Desse modo, o desenho, como expressão da representação social do Cerrado, 

permite uma construção analítica e crítica em movimento, mas também permite evidenciar a 

presença e a ausência de elementos no desenho, como resultados dos efeitos do não 

reconhecimento, na essência, do próprio território do Cerrado em que se vive. Nessa 

perspectiva, Miranda (2005) salienta que o desenho pronto, acabado, é o produto de um 

processo, de uma história, cujos movimentos não podem ser apreendidos pelo produto final, 

mas no desenvolvimento do processo, sendo necessário analisar cada detalhe da elaboração do 

desenho, pois o seu resultado apresenta as marcas por meio dos traçados e cores. Entretanto, o 

desenho apresenta-se como recurso importante, pois, possibilita trabalhar com indivíduos de 

diferentes grupos sociais e tem implicações bastante significativas no sentido da apreensão 

das relações contraditórias expressas nas vidas dos sujeitos sociais. Segundo Frange e 

Vasconcellos,  

 

[...]o desenho, enquanto uma criação social, não está fora de um espaço de 

relações que são construídas, nas quais grupos sociais se expressam, emitem 

valores, concepções de vida, enfim, é o resultado de experiências diversas 

provocadas e estimuladas, constituindo costumes de homens, mulheres e 

crianças. É o olhar que interfere na paisagem experimentada (FRANCE E 

VASCONCELLOS, 2004, p. 48). 

 

Contudo, compreende-se que os desenhos cumprem a função de instrumentos 

didáticos, viabilizando a ressignificação dos saberes, por meio da percepção - que tem uma 

natureza histórica - acerca das imagens que os indivíduos fazem do Cerrado.  É um recurso 

que pode ser utilizado tanto com crianças e adolescentes, pois se trata de uma metodologia 

que desperta o interesse do aluno, além de entender que, de acordo com as faixas etárias, 

novas compreensões e formas de desenhos são realizadas, de acordo com o grau de 

maturidade e experiências vivenciadas.  
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No capítulo apresentado, destacou-se a importância da categoria lugar, no sentido 

de compreender que as relações que são estabelecidas no lugar  podem ser entendidas como 

ferramentas de aprendizado. As relações dos educandos no seu cotidiano tornam-se um 

subsídio para aprendizagem, devendo ser valorizadas na sala de aula. Além disso, entende-se 

que as representações dos educandos são construídas por intermédio de suas relações tanto no 

âmbito escolar, como familiar e na sociedade, de forma que suas representações possam ser 

representadas por meio de desenhos. Dessa maneira, entendemos que o desenho é uma técnica 

em que os educandos podem representar suas representações no que se refere ao Cerrado. 

Com intuito de conhecer as representações realizadas pelos educandos, no capítulo seguinte 

apresentaremos o Cerrado desvelado pelos educandos. 
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CAPÍTULO III 

DESVELANDO O CERRADO NAS ESCOLAS RURAIS NO MUNICÍPIO 

DE RIO VERDE (GO) 

 

“Por que não somos como Cerrado? Que bom seria se, quando chovesse 

dentro de nós, brotasse a primavera.  

(Rosa Berg) 
 

Neste capítulo, serão apresentados, inicialmente, os dados referentes ao perfil dos 

sujeitos da pesquisa, sob a premissa de adentrar ao mundo dos participantes da pesquisa, 

buscando compreender e demonstrar seu universo. Por conseguinte, explicitam-se as 

representações acerca do Cerrado, desvelando as representações dos sujeitos sobre o Cerrado, 

que, por intermédio de questionários e desenhos, foi possível compreender a interpretação que 

os educandos realizaram sobre o Cerrado.  

 3.1 Os sujeitos da pesquisa 

A origem dos alunos participantes da pesquisa, no geral, são filhos dos 

trabalhadores rurais, assentados e proprietário de rurais. O aluno do campo, no seu dia a dia, 

encontra algumas dificuldades em suas trajetórias e no ensino. Nesta perspectiva, procura 

elencar alguns fatores; além dos obstáculos enfrentados pelo universo de carências de 

recursos, os alunos são obrigados a driblar o preconceito imposto pelo currículo estruturado 

pelo princípio da homogeneização do urbano, relegando a realidade rural a um plano 

secundário e não ouvido/percebido. Os alunos enfrentam a distância, que ainda inclui o fator 

de estradas em condições precárias e de risco até chegar à escola. 

A pesquisa contemplou quinze alunos da EMREF Cabeceira Alta, sendo sete do 

6º ano e oito do 9º ano. Na EMREF Vale do Rio Doce, participaram sessenta e cinco alunos, 

sendo vinte do 6º ano A, dezessete do 6º ano B, quatorze do 9º ano A e quatorze do 9º ano B. 

No total, participaram da pesquisa oitenta alunos. A caracterização desses alunos foi feita com 

base em dados coletados a partir de questionários aplicados nas quatro turmas, por meio dos 

quais foram colhidos dados que formam o perfil socioeconômico dos mesmos e de suas 

famílias. Em relação à idade dos alunos, podemos observar que 31% deles possuem 11 anos, 
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o que representa os alunos do 6º ano, e que significa que a maioria dos alunos está na idade 

adequada para a série em que estão matriculados. O segundo é o grupo mais numeroso, 

correspondendo a 30%, formado por pessoas com 14 anos, que correspondem aos alunos do 

9º ano e que também estão na idade adequada para a série. O terceiro grupo mais numeroso, 

com 10 %, é formando por pessoas com 15 anos, que são os alunos do 9º ano, conforme 

Gráfico 2. 

 

 

    Gráfico 2 - Amostra da pesquisa por idade dos alunos pesquisados. 

 
         Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo.Org.: Própria autora (2015) 
     

Em relação ao gênero, a pesquisa demonstra que 43% são do gênero feminino e 

57% correspondem ao gênero masculino. Os dados demonstram que os homens representam, 

na zona rural, número mais expressivo, fato que pode estar relacionado com a oferta de 

empregos (a maioria é destinada para os homens) e, geralmente, as filhas vão para a cidade 

para fazer cursos em busca de emprego. 
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                     Gráfico 3 - Amostra por gênero dos alunos pesquisados. 

 
        Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo.Org.: Própria autora (2015) 

 

Em relação ao local de moradia, os dados obtidos demonstram que 71 % dos 

alunos moram em fazenda, sítio e outros, e 29% residem em assentamentos rurais. Os 

resultados expressam que os assentamentos rurais significam pequena parcela de ocupação 

nas áreas em que se desenvolveu a pesquisa. Além, disso, os dados apresentam a 

predominância das fazendas que, por conseguinte, representam a concentração de terras que 

atendem o agronegócio no município.  

               Gráfico 4 - Amostra por moradia  

 
              Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo.Org.: Própria autora (2015) 
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Os dados obtidos sobre a profissão dos responsáveis demonstram que 24% são 

trabalhadores, como vaqueiros, apresentando assim a forte influência da pecuária na região 

das escolas pesquisadas. A profissão que ocupa o segundo lugar, com 20%, é a de granjeiros, 

atividade esta ligada à avicultura, ramo de atividade que, após a instalação da empresa Brasil 

Foods S.A, aumentou a produção no município e está ganhando força a cada dia. Os dados 

indicam que 11% correspondem à profissão de operador de máquinas, atividade direcionada à 

agricultura, que é responsável pela economia do município, a qual tem destaque no ranking 

nacional dos maiores produtores de grãos. Apenas 9 % são filhos de proprietários. Além 

disso, os dados também apresentam atividades diversificadas nas áreas rurais, como 

segurança, caminhoneiro e eletricista, apresentando uma nova dinâmica de trabalho na área 

rural, evidenciando que, atualmente, o campo exige diversos profissionais, devido às novas 

atividades que são desenvolvidas, por exemplo, as granjas precisam de manutenção, e, nesse 

sentido, necessitam de eletricista, ou ainda, de segurança, em virtude do crescente número de 

assaltos que vem ocorrendo na área rural. Conforme Gráfico 5. 

 

       Gráfico 5 - Amostra por profissão dos pais dos entrevistados. 

 
       Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo.Org.: Própria autora (2015) 
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Em relação à propriedade em que os alunos moram pertence aos seus pais, os 

dados demonstram que 60 % dos pais são trabalhadores rurais, isso se comprova com os 

dados referentes à profissão dos pais, dos quais a maioria trabalha como vaqueiros e 

granjeiros. Observa-se que 25 % correspondem aos pais que são proprietários de terra. A 

maioria desses são filhos de assentados, cerca de 8 % das propriedades pertencem a outros, e, 

de acordo com as respostas, esses moram em propriedades de familiares.  Apenas 7 % são de 

lugar que os pais alugam a terra, ou seja, são arrendatários. Conforme Gráfico 6. 

 
         Gráfico 6 - Amostra tipo de propriedade que pertence aos seus pais 

 
               Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo.Org.: Própria autora (2015) 

 
 
 

Os dados obtidos sobre as principais atividades desenvolvidas na propriedade em 

que moram indicam que 26% correspondem à atividades de criação de galinhas, justificados 

pelas grandes granjas que existem nas áreas em que desenvolvemos a pesquisa, além de ser a 

atividade que mais cresceu no município. A atividade que ficou em segundo lugar, com 20%, 

é a produção de leite. Em terceiro lugar, com 22%, encontram-se as lavouras, atividade 

responsável pela economia do município. 
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                  Gráfico 7 - Amostra por atividades desenvolvidas na propriedade em que mora

 
             Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo.Org.: Própria autora (2015) 

 
 

Questionou-se também a respeito dos principais meios de informação que os 

alunos têm à disposição em seus lares. A grande maioria faz uso dos meios eletrônicos mais 

acessíveis à camada da população, sendo que a TV corresponde a 23 % dos meios utilizados 

em seu dia a dia. Todos os alunos têm acesso à TV. Em segundo lugar, com 20%, o aparelho 

de som, sendo um meio de comunicação que é bastante utilizado na zona rural, em terceiro 

lugar, com 18%, apresenta-se o uso do aparelho DVD. Observa-se que 17% dos entrevistados 

têm acesso à internet, o que demonstra que o poder do meio de comunicação ganha força a 

cada dia, na era da globalização. Dessa forma, demonstra-se que os meios de comunicação 

são ferramentas de grande influência nas representações sociais do aluno, mesmo aos alunos 

da zona rural, até mesmo porque eles encontram-se em uma área em que o campo passa por 

transição, principalmente tecnológica, devido a essa  nova dinâmica do mundo globalizado. 

Portanto, as representações desses alunos estão diante do meio de comunicação que tem forte 

ideologia nas representações dos alunos. 
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                       Gráfico 8 - Amostra quais os meios de informação utilizado no seu dia a dia 

 
              Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo.Org.: Própria autora (2015) 

 
 

As questões realizadas possibilitaram o conhecimento dos alunos, compreendendo 

quem são esses indivíduos, qual a realidade em que vivem, qual é o perfil de cada um e quais 

são as influências que esses alunos recebem no seu dia a dia. 

 

                               Gráfico 9 - Naturalidade dos educandos por região. 

 
                  Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo.Org.: Própria autora (2015) 
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Em relação à naturalidade dos educandos, elaboramos gráfico por região, com o 

intuito de compreender e entender a origem dos educandos. Os resultados obtidos 

demonstram que 67% dos educandos são da região Centro-Oeste, e a maioria desses alunos 

nasceu nas cidades de Rio Verde, Jataí, Goiânia, Santa Helena de Goiás. Os dados revelam, 

também, que cerca de 28% desses educandos nasceram na região Nordeste, muitos são 

oriundos dos estados da Bahia, Maranhão e Pernambuco. Isso ratifica o que já foi dito 

anteriormente, que o município de Rio Verde recebe um quantidade significativa de 

migrantes, fato este que pode estar ligado à questão da representação econômica referente ao 

setor do agronegócio, área em que o município tem reconhecimento nacional.  Outro fato que 

podemos destacar é que os educandos migrantes podem ter uma representação estereotipada 

do Cerrado, mas, de toda forma, não podemos desconsiderar que até mesmo os educandos 

oriundos do território do Cerrado possam também representar uma visão estereotipada do 

Cerrado. 

3.2 A representação do Cerrado pelos os educandos 

O foco desta pesquisa foi à busca pelas representações dos alunos sobre o 

Cerrado. Com esta pesquisa, pretende-se compreender como são formadas as representações 

sociais dos alunos, quais elementos fazem parte de suas representações, se o educando 

estabelece relação com o lugar de vivência, fato este por viver no território do Cerrado. Daí, 

questiona-se: os alunos percebem as transformações que vêm ocorrendo nesse território? 

Quais são suas atitudes relacionadas à preservação desse território? Para tanto, elaborou-se, 

no questionário aplicado, questões abertas, possibilitando ao aluno sua expressão sobre o 

Cerrado, quais sejam: 1 – O que é Cerrado para você? 2 - Você considera importante 

preservar o Cerrado? Quais atitudes você faz para colaborar com a preservação do Cerrado?  

Além das questões abertas, aplicou-se a técnica do desenho, que tinha como questão 

norteadora ilustrar o Cerrado no presente e no futuro, permitindo uma análise sobre o 

desenvolvimento cognitivo da realidade apresentada pelo aluno. Pretende- se, em primeiro 

momento, apresentar uma classificação dentro das respostas mais elencadas. Diante da 

maioria das respostas de que o Cerrado é considerado apenas uma paisagem da natureza 
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perfeita, com animais, desconsiderando o sujeito social, a cultura, definiu-se grupo do 

Cerrado Natureza. Para as respostas em que foram elencados o sujeito social, os problemas 

ambientais, a cultura e outros elementos, definiu-se grupo do Cerrado Humanizado. E dentre 

as respostas em que o Cerrado era algo desconhecido, ou descrito como Caatinga, definiu-se 

grupo Cerrado Incógnito.   

Diante da classificação, os dados obtidos demonstram que, para os alunos que 

estão no 6º ano, 64% dos alunos têm a visão do Cerrado enquanto natureza, em cujas 

respostas estão pautadas somente os elementos da natureza, descrita uma natureza intacta e 

prefeita, desprezada a presença do sujeito social e outros elementos. Cerca de 20% dos alunos 

apresentam o Cerrado Humanizado, destacando o sujeito social, a cultura. No entanto, para 

16% dos alunos, suas respostas correspondem ao Cerrado Incógnito: as respostas apresentam 

o Cerrado como algo que não conhecem. Em outras vezes, descrevem que o Cerrado está no 

nordeste (conforme o Gráfico 10): 

 

                         Gráfico 10-Amostra o que é Cerrado para você  6º ano. 

 
             Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo.Org.: Própria autora (2015) 

 

 

Em relação aos dados obtidos, para os alunos do 9º ano,72% compreendem o 

Cerrado enquanto natureza, fazendo uma correlação com as resposta dos alunos do 6º ano, os 

dados obtidos demonstram que os alunos do 9º ano têm visão mais focada enquanto Cerrado 
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Natureza. Cerca de 17% dos alunos consideram o Cerrado Incógnito, e 11% consideram como 

Cerrado Humanizado. Os dados demonstram que os alunos que estão finalizados o Ensino 

Fundamental II apresentam uma visão de Cerrado Incógnito maior do que para os alunos do 

6º ano. Dessa maneira, compreende-se que o resultado pode dar-se pela hipótese de que os 

alunos do 9º ano não contemplam em sua grade curricular o estudo do tema Cerrado. Essa 

hipótese contribui para demonstrar que é importante sempre estar trabalhando conteúdos, e, 

oportunamente, serem revisados, para contribuir na formação dos conhecimentos dos alunos.  

 

Gráfico 11-Amostra o que é Cerrado para você 9º ano. 

 
                    Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo.Org.: Própria autora (2015) 

 

 

 

     Obtidas as respostas, de acordo com a classificação dos grupos, buscou-se 

entender quais os elementos estão na representação do aluno quando é perguntado sobre “o 

que é Cerrado para você?”, possibilitando compreender porque as representações dos alunos 

ora é o Cerrado Natureza, ora Cerrado Humanizado e ora Cerrado Incógnito. Apresentam-se, 

na tabela 6, as respostas elencadas dos alunos, ressaltando-se que se procurou definir um 

padrão, de acordo com as resposta mais frequentes. No entanto, pretende-se analisar as 

representações dos alunos em suas respostas, que foram classificadas em grupos e as respostas 

ativadas, mas não se busca classificar em verdadeiras ou falsas. Portanto, as representações 

não devem ser distinguidas em verdadeiras ou falsas; a presente análise não tem a intenção de 
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identificar o grau de veracidade ou de falsidade que está nas representações feitas pelos 

alunos. Partir-se do princípio de compreender a realidade de forma dinâmica, construída e 

partilhada coletivamente pelo sujeito social, numa tentativa de interpretar o real, visto que é 

notório que tais representações não são frutos da criação individual, criadas por um sujeito 

social isoladamente, são elas sempre produto da interação e comunicação. 

 

Tabela 5 - Representação social do Cerrado 

Resposta o que é cerrado para você? Nº de respostas 

O Cerrado e a natureza bonita. 4 

O Cerrado temos que preservar. 2 

O Cerrado é bonito cheios de animais. 5 

O Cerrado é lugar bom de morar 3 

O Cerrado onde tem animais e arvores, Mas as pessoas estão 

desmatando. 

3 

O Cerrado eu não sei o que é.  6 

O Cerrado e lugar cheio de plantas. Não pode desmantar. 2 

O Cerrado é cheio de plantas. 16 

O Cerrado tem plantas, animais, clima quente. 16 

O Cerrado é lugar com muitas serras. 3 

O Cerrado é lugar com muitas arvores, tem plantação. 9 

O Cerrado é sertão fica no estado do nordeste. 2 

O Cerrado e terra seca e clima quente. 2 

O Cerrado tem arvores, plantas, plantações e pessoa que mora. 5 

O Cerrado e lugar com arvores, lavouras, muita musica sertaneja. 2 

Total 80 

Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo.Org.: Própria autora (2015) 

 

Diante das respostas mais elencadas, observa-se que tiveram maior destaque as 

seguintes frases: “O Cerrado tem plantas, animas, clima quente” e “ O Cerrado é cheio de 

plantas”. Essas respostas, em relação às representações dos alunos acerca do Cerrado, 

limitam-se a um conjunto de elementos naturais, desconsiderando costumes, cultura, 

sociedade. Portanto, o espaço nunca é encarado como resultante do trabalho de homens e 

mulheres históricos, apresenta-se hegemônica essa representação entre estes (as) alunos (as). 

Entretanto, nas frases “O Cerrado é lugar com muitas árvores, tem plantação” e “O Cerrado 

tem árvores, planta, plantações e pessoas que moram”, evidencia-se a presença do sujeito 

social e as plantações, o que mostra que os educandos compreendem além dos elementos 
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naturais, pois destacam os  elementos culturais, apresentando em suas representações as ações 

humanas, e, quando referem-se a plantações, demonstram estar atentos às transformações que 

ocorrem no território do Cerrado, visto que estão no cenário em que há predominância das 

paisagens e de plantações. 

Em decorrência das representações realizadas, explicitam-se as respostas abertas 

dos educandos. Para tanto, serão utilizadas nomenclaturas abreviadas: A1, referente ao aluno 

anônimo, de acordo com a numeração, garantindo sempre o sigilo que assegure a privacidade 

dos sujeitos quanto aos dados confidenciais
5
 envolvidos na pesquisa, conforme exigido pelo 

Comitê de Ética 
6
·. Com base nas respostas dos educandos, nota-se como é evidente o 

predomínio da flora e do clima, mostrando que as representações estão pautadas somente nos 

elementos naturais; a falta da existência do sujeito social e de outros elementos que compõem 

o Cerrado não é expressa por alguns alunos, conforme observado no relato abaixo: 

 

O cerrado e natureza com várias espécies de árvores, com clima quente, com 

vegetação diferente e com árvores não tão grandes como em florestas (Aluna 

A1, 6º ano, 2015). 
 

  Na opinião do aluno A2:  

 
 O Cerrado tem uns árvore bonita tipo: YPE amarelo, YPE vermelho e YPE 

verde etc. ( Aluno A2, 9º ano, 2015). 

 

 Essas representações apresentam uma concepção do Cerrado como uma paisagem 

que contém somente árvores retorcidas e de casca enrugada, em um ambiente seco, 

destacando-se algumas árvores que simbolizam o Cerrado, como o ipê. Nesse sentido, 

convém destacar que o papel da mídia influencia nessas representações dos educandos, haja 

vista que alguns elementos do Cerrado, além de tornarem-se marca presente no dia a dia dos 

educandos, podem ser vistos tanto no meio de comunicação, como também no comércio. A 

popularização da palavra Cerrado está impregnada de tal forma, pautada somente em alguns 

                                                           
5   A transcrição das respostas dos alunos foram realizadas na íntegra.  
6
   Resolução da Lei 466, de dezembro de 2012 IV -3- e) garantia de manutenção do sigilo e da 

privacidade dos participantes da pesquisa  durante todas as fases da  pesquisa; 
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símbolos do Cerrado, que cotidianamente estão presentes, como picolé do Cerrado, 

restaurante do Cerrado, feira do Cerrado, o que denota a influência da mídia que desconsidera 

outros elementos que compõem o Cerrado. Assim, destaca-se a visão da mídia sobre o 

Cerrado:  

Com o Cerrado não é diferente: na atualidade, sua significação é também 

produzida pelos veículos que o noticiam, de modo que ele, enquanto 

significado e significante, possui um sentido midiático e jornalístico, um 

valor material e simbólico transversal aos discursos que o propagam, 

intervenientes na sua compreensão e nas formas como ele é territorialmente 

apropriado e capturado. Muitas vezes, o olhar que se desdobra sobre o 

Cerrado é tão acostumado que se distancia das possibilidades de enxergá-lo 

em sua totalidade, o que fortalece o viés hegemônico que direciona a sua 

configuração territorial e imagética (BORGES, 2013, p. 34). 

 

É preciso, todavia, considerar que a falta expressiva de outros elementos perpassa 

nas representações de alguns alunos, que certamente são mediadas pela mídia, apresentando 

uma visão que considera a maioria das vezes apenas sua fisionomia vegetal. 

 

[...] 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. Os elementos socioculturais que residem na interação 

homem- natureza num processo de construção e reconstrução da paisagem 

do cerrado não foram ou ainda não são registrados por vários olhares 

(SILVA, 2005, p. 37). 

 

Observa-se que a relação que o aluno tem com seu lugar desconsidera, ao mesmo 

tempo, sua existência de fazer parte do território do Cerrado. Suas representações podem ser 

influenciadas por meios de comunicação, que têm o discurso de apresentar as belezas do 

Cerrado, mas também a sociedade, os familiares, em que pautam no discurso da natureza. 

Segundo Almeida (2005, p. 322), “há aqueles que defendem o Cerrado pela beleza de suas 

paisagens, o sacralizam , ufanam-se de um entorno em equilíbrio que outros já consideram 

caótico”.    

Há um grupo de representações dos alunos que enfoca o sujeito social em suas 

escritas e destaca a preocupação com o desmatamento, explicitando a preocupação com a 

questão ambiental:  
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o que eu acho do cerrado e onde vive os animais, aves e tem muitas árvores. 

mas tem gente que desmata, polui o solo, o ar e etc. nós podemos acabar 

com isso pois matar as arvores os animais e aves. O desmatamento tem que 

acabar (Aluno A 3, 9º ano, 2015).  

 

De acordo com o aluno  A4: 

 
Cerrado para mim é lugar de muitas plantas, animais, e que não pode     

desmantar não pode poluir as florestas (Aluno A 4,6º ano, 2015). 

  

Essas representações demonstram que os alunos estão atentos às transformações 

do espaço vivido e do cotidiano, uma vez que moram em áreas de forte devastação dos 

Cerrados e intenso processo de urbanização das cidades, além do discurso mundial sobre a 

questão ambiental. Portanto, suas representações apresentam preocupação com a natureza, 

compreendendo que o território do Cerrado deve ser preservado. As representações dos alunos 

também apresentam a questão cultural, sujeito social e preocupação em preservar o Cerrado. 

O discurso realizado pelo A5  apresenta o seu cotidiano, que está ligado com o Cerrado. Outro 

fator interessante é a relação ligada aos sabores, quando descreve sobre doces caseiros, 

atividade esta bastante ligada à cultura do povo Cerradeiro
7
. Ressalta que suas representações 

estão ligadas à questão da preocupação em preservar o Cerrado, e vai além de um simples 

discurso, sendo ciente de seu papel como agente defensor desse território: 

 

O cerrado nos viu crescer, onde brincamos durante nossa infância inteira. E 

onde aprendemos a respeitá-lo lidar com a divercidade da fauna e da flora 

culturas como apanhar os  frutos para transformar em doces caseiros, em até 

mesmo brinquedos artesanais. Cerrado é um mundo nosso onde brincamos 

enquanto criança e respeitamos enquanto ficamos jovens, onde nos 

repousamos e contamos sua belesa para desabafar o nosso stress , e quando 

ficamos velhos apreendemos respeita-lo e ensinamos nossas gerações futuras 

a respeita-lo (Aluno A5, 9ºano, 2015). 
 

Enfim, diante das representações realizadas pelos alunos, percebe-se que alguns 

conseguem relacionar o Cerrado com lugar de vivência, estando cientes das transformações 

                                                           
7   Refere-se às classes sociais que historicamente viveram nas áreas de Cerrado, constituindo formas de 

uso e exploração da terra a partir das diferenciações naturais/sociais, experienciando formas materiais e 

imateriais de trabalho, denotando relações sociais de produção e de trabalho muito próprias e em acordo com as 

condições ambientais, resultando em múltiplas expressões culturais( Tese de Doutorado Marcelo Mendonça, 

2009). 
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antrópicas e suas consequências. A coleta de desenhos foi realizada com os educandos após 

responderem o questionário da pesquisa, tendo tempo de duas aulas para a realização do 

desenho. Durante o desenvolvimento dessa atividade, observamos que alguns educandos se 

preocuparam em colorir o desenho, se estava correto; outros educandos já não tinham a 

preocupação em colorir, mas percebemos que foi um momento em que cada participante 

realizava suas reflexões. Diante dos desenhos realizados pelos educandos, considerando suas 

representações sociais sobre o Cerrado, buscou-se compreender os elementos que mais se 

destacavam em seus desenhos. Para tal, agrupamos os desenhos produzidos pelos educandos 

pautado em três grupos, de acordo com as características que mais foram enfatizadas, 

enquadrando-as em seus respectivos grupo, conforme Quadro 6: 

 

Quadro 6 - Grupo de representações dos desenhos sobre o Cerrado 

Grupo Características 

Cerrado modernizado e urbanizado Cujas representações dos educandos apresentam 

elementos que representam a sociedade, os 

desenhos que são compostos por elementos 

culturais. 

Cerrado natureza As representações estão pautadas na paisagem 

prefeita, em que os desenhos representam 

elementos naturais e predominância de paisagem 

lírica e intacta. 

Cerrado problemas ambientais As representações evidenciam as catástrofes que 

ocorrem na natureza, os desenhos explicitam a 

questão do desmatamento, poluição e etc. 

Organização: Própria autora. 2015. 

Dessa maneira, pretende-se apresentar e analisar as representações dos educandos, 

de acordo com os três grupos estabelecidos, no intuito de entendê-las. A Figura 3 apresenta 

grupo do Cerrado modernizado e urbanizado; nota-se que as representações dos educandos 

destacam a realidade que acontece no cenário do Cerrado, na perspectiva de entender quais 

fatores influenciarão essas transformações. Chaveiro e Castilho apontam (2010, p. 47) “na 

medida em que os elementos da modernização penetram o espaço cerradeiro, o seu conteúdo é 
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alterado e re-funcionalizado”. Isso mostra que os elementos provenientes da modernização da 

agricultura, pautada na  tecnologia de ponta e amparada por politicas públicas com base para 

atender o capital, foram fatores condicionantes para tais transformações na áreas do Cerrado, 

e que, consequentemente,  esse processo de modernização é responsável pelo forte 

crescimento de urbanização nas áreas do Cerrado. Chaveiro e Castilho (2010) destacam que 

grandes áreas do Cerrado passaram a ser urbanas; sinônimo de alta produção; lugar da ação de 

mercadorias; da reprodução e da circulação de capital. Assim, novas dinâmicas são 

estabelecidas nas áreas do Cerrado, e o processo de urbanização traz consigo grandes 

mudanças. De acordo com analise dos desenhos, foi realizada tabulação de dados, dessa 

maneira. Os dados demonstram que 25% dos alunos tanto ao que se refere do 6º e 9 º tiveram 

o mesmo percentual, assim compreendem o Cerrado modernizado. 

                Figura 3 - Representação do Cerrado modernizado e urbanizado 

 
                    Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo.Org.: Própria autora (2015) 
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 Portanto, diante das representações realizadas pelos educandos, pode-se observar 

que suas leituras são embasadas pela cidade, destacando a ocupação de casas, prédios, ruas, os 

postes de energia, apresentando a predominância da sociedade no Cerrado. Dessa maneira, é 

possível notar que os educandos compreendem a questão da apropriação do território do 

Cerrado, a partir do momento que representam as transformações que nele ocorrem.  

 O grupo dos desenhos que representou Cerrado natureza apresenta uma visão  

harmônica, enfatizando os elementos naturais do Cerrado. Suas representações estão ligadas a 

um discurso pautado na natureza.  Segundo Castilho e Chaveiro (2010, p. 37), “o Cerrado é 

visto, em geral, como ambiente natural”. Dessa maneira a representação dos educandos 

desconsiderou outros aspectos, haja vista que essa visão focada em ver o Cerrado como um 

ambiente natural e de terras inadequadas prevaleceu por muitos anos, até o momento em que 

suas terras começam a ser valorizadas, (conforme (Figura 4):   

      Figura 4 - Representação do Cerrado natureza 

 
      Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo.Org.: Própria autora (2015) 
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Nesses desenhos, a flora é destacada, com árvores de porte grande e bastante 

verdes, e a presença da fauna é representada por alguns animais; no entanto, falta à 

expressividade da rica biodiversidade do Cerrado, o que mostra a falta de conhecimento dos 

educandos sobre a biodiversidade do Cerrado. Neste caso, o papel da escola é fundamental 

para auxiliar na contextualização e fundamentação com a realidade que aluno vivencia. Outro 

fator é a falta da presença humana, a inexistência da cultura, dos costumes, do modo de vida, 

das tradições, apresentando, assim, uma visão de que ocorre a desvalorização humana, 

remetendo à visão de um Cerrado desapropriado, difundido por meio de natureza prefeita. 

Nesse sentido, compreende-se a necessidade um olhar mais abrangente para o Cerrado. Silva 

(2005, p.41) argumenta que “[...] 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”. Observa-se que a influência do ensino de Geografia, conforme 

análise realizada anteriormente, demonstra que o currículo escolar pauta-se no tema do 

Cerrado, elencando as questões físicas, funcionando como um mediador nas representações 

desses estudantes que representaram o Cerrado natureza. 

De acordo com resultado demonstra que 50% dos alunos do 6º ano correspondem 

ao Cerrado natureza, e os alunos do 9º ano correspondem a um total de 42%, o fato dos alunos 

do 6º ano ter visão do Cerrado natureza refere-se que os mesmo tem uma visão mais lúdica e 

relacionada aos elementos da natureza. 

Outro fator a ser enfatizado é o papel da mídia nas opiniões sobre o Cerrado, haja 

vista que o meio de comunicação é presente na vida dos educandos. Todos os dias são 

divulgados reportagens sobre a necessidade de preservação da Amazônia e da Mata Atlântica 

na imprensa falada e/ ou escrita, enquanto que o Cerrado não tem destaque tão relevante. Isto 

pode gerar uma falsa impressão de que o Cerrado não e tão importante. Além disso, aliena-se 

a percepção de que o Cerrado é seco, não destacado a importância de que deve ser preservado, 

pois possui uma riqueza de biodiversidade, a riqueza do berço de águas, cultura e modo de 

vida. Desse modo, os meios de comunicação, que são um dos grandes influenciadores das 

opiniões de massa, deveriam preocupar-se nas informações que são fornecidas sobre o 
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Cerrado. Quanto ao grupo do Cerrado problemas ambientais, as representações evidenciam, 

os problemas ambientais, tais como desmatamento, queimadas, poluição, lixo, uso de 

agrotóxicos, conforme Figura 5, o que revela, nas representações dos educandos, a 

preocupação com os problemas ambientais que ocorrem no território do Cerrado.  

        

        Figura 5- Representação do Cerrado problemas ambientais. 

 
       Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo.Org.: Própria autora (2015) 

    

 

Diante das representações dos educandos, pode-se notar que eles conseguem 

interpretar os problemas que afetam o seu lugar de moradia, entendendo, através de suas 

relações de vivência com Cerrado, que se encontram diante de um cenário que revela 

paisagens agredidas e transformadas pelos agentes capitalistas, que visam à apropriação do 

território do Cerrado pela via econômica. De acordo com Chaveiro (2008), o processo de 
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integração do Cerrado pela perspectiva economicista o transformou, pela via da ação da 

política, da ciência e da técnica, em território de alta rentabilidade e, ao mesmo tempo, 

destruiu grande parte da vegetação, de seu bioma e de seus domínios, pela via do 

desmatamento que, consequentemente, deixa registrado uma paisagem praticamente 

modificada e devastada pelo desmatamento e ocupação de lavouras. Isso certamente exerce 

influência nas representações dos educandos que conseguem ter um olhar sobre os problemas 

ambientais locais, mas que, contudo, também reconhecem ser um problema de escala global, 

visto que os problemas ambientais, nos últimos anos, estão sendo destaque nos meios de 

comunicação e na escola. As representações dos educandos vão além dos problemas 

ambientais; elas retratam, também, o papel do sujeito social, reconhecendo quem são os 

responsáveis pelas transformações que ocorrem no território do Cerrado. Os dados 

demonstram que cerca de 25 % dos alunos do 6º ano destaca a questão dos problemas 

ambientais, entretanto os alunos do 9 º ano correspondem a 33 % do Cerrado problemas 

ambientais, haja vista que estão concluído o ensino fundamental II , conseguem compreender 

as questões relacionados aos problemas ambientais.  Pautando-se nas questões ambientais que 

ocorrem no território do Cerrado, pretendeu-se analisar quais as representações sociais dos 

alunos, para o que fez-se a seguinte indagação: quais atitudes você faz para preservar o 

Cerrado? De acordo com o Gráfico 12, pode-se analisar as respostas. 

 

Gráfico 12- Amostra quais atitudes você faz para preservar o Cerrado 

 
        Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo.Org.: Própria autora (2015) 
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Com relação à pergunta “quais atitudes você faz para preservar o Cerrado?”, os 

dados obtidos demonstram que 23% dos alunos afirmaram evitar o desmatamento, cerca de 

24% responderam que produzem menos lixo, 18%  responderam preservar a flora.  Diante dos 

resultados, nota se que os alunos procuram e/ ou compreendem a importância de quais 

atitudes devem ser adotadas para fins de preservação do Cerrado. Diante desses três grupos 

apresentados, pode-se compreender que o lugar de vivência corrobora e influencia nas 

representações dos alunos, e, nessa perspectiva, entende-se que a representação do Cerrado é 

socialmente construída e vivenciada pelos educandos em suas relações do cotidiano. Não se 

pode deixar de mencionar que os agentes mediadores influenciam nessa representação; a 

escola, o agronegócio, a mídia, são, de certa maneira, responsáveis por essas ideologias, visto 

que as representações são construídas a partir da convivência com outros atores sociais. Como 

afirma Lane (1993, p. 59), “a representação social pode relacionar-se com a verbalização das 

concepções que o individuo tem do mundo que o cerca”. Nesse sentido, devemos refletir 

sobre o dever dos órgãos institucionais de ensino de atinarem para um pensamento sobre o 

Cerrado que possa contribuir para uma formação de consciência.  

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

cientifica 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). 

 

Certamente, para se conduzir os educandos na conscientização sobre o Cerrado, o 

ensino de Geografia, que tem como dever ampliar as possibilidades de olhares mais 

aprofundados, de relacionar a vivência do educando com o conteúdo ensinado, de instigá-lo a 

compreender as questões locais e regionais de onde residem. Portanto, conforme Cavalcanti 

(2011, p. 94) argumenta, “nesse cenário pode se incluir um projeto de ensino de Geografia, 

articulado a um projeto de sociedade de cunho mais humanista, que busque a formação 
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cidadã, pautada na justiça social, nas diferentes escalas geográficas e nas diferentes dimensões 

da vida humana”.  

De modo geral, deve-se despertar nos educandos uma consciência do Cerrado, 

para que não fiquem estagnadas somente em uma visão do Cerrado natureza, relacionadas às 

questões físicas. É importante compreender todos os elementos que compõem o Cerrado, 

despertando, assim, o saber valorizar o Cerrado.   

 

Portanto, aprender a ver a beleza das paisagens do cerrado, valorizar a sua 

cultura, os seus ecossistemas, defender a sua memória e resgatar a sua 

geografia imaginativa se tornam elementos para a sua defesa. Ao contrário, o 

processo de padronização de usos das terras cerradeiras, a disseminação da 

cultura midiática, a valorização apenas da estética performática, a 

constituição do Cerrado enquanto território econômico da Globalização se 

instala como elementos que provocam o homicídio do patrimônio cerradeiro 

(CASTILHO E CHAVEIRO, 2007, p. 12). 

 

Desta forma, acredita-se que, diante das representações desveladas pelos 

educandos, é possível compreender, em cada traçado, linhas, retas, cores, símbolos, suas 

interpretações e vivências sobre Cerrado, o que leva à reflexão sobre a importância tanto da 

sociedade e da escola de estar proporcionado, conscientizando e resgatando a importância de 

reconhecer o território do Cerrado. Na tessitura do Cerrado, os educandos compreenderam o 

Cerrado como um tema; todavia, é necessário que os mesmos tenham sentimento de pertencer 

ao Cerrado, de que são responsáveis pela preservação e cuidado tanto da natureza, quanto da 

cultura, da tradição dos povos do Cerrado, para que elas não se tornem extintas.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     
 “Vivendo, se aprende; mas o que se aprende, mais, é só a fazer outras 

maiores perguntas” (GUIMARÃES ROSA, 2001, p. 429). 

 

Enfim, o percurso da caminhada para elaboração desse trabalho final foi baseado 

em um tempo que, relativamente, muitas vezes apresentava-se como uma corrida contra o 

relógio, mas, ao mesmo tempo, vários momentos aconteceram e foram essenciais para a 

concretização desse trabalho. Dentre esses momentos, podemos citar as aulas, os debates em 

sala de aula, as leituras e interpretações dos textos, as participações em grupos de estudos e 

congressos, as viagens, os trabalhos a campo, dentre tantos outros. Foram momentos de 

incerteza, questionávamos se estávamos no caminho certo. Para cada momento, foi-nos 

proporcionado um crescimento enquanto pesquisador, a nós foi proposto atinar um olhar para 

algumas questões emergenciais que estavam presentes no dia a dia, fazendo com que nosso 

olhar, de pesquisador, estivesse atento para observar, refletir, compreender. Nesse sentido, 

vários momentos de indagações sempre surgiam, questões sempre afligiam, e as perguntas 

sobre o que pesquisar eram constante. Mas, eis que finalmente surgiu a pergunta central, que 

ora se apresenta como objetivo da dissertação: interpretar o Cerrado goiano a partir das 

representações sociais dos alunos do Ensino Fundamental II nas escolas rurais no município 

de Rio Verde GO. Dessa forma, o presente trabalho visa responder a questão norteadora dessa 

dissertação, que tem também outros objetivos, os quais, em conjunto, foram almejados para 

os resultados dessa pesquisa.  

Em primeiro momento, a pesquisa possibilitou analisar as múltiplas abordagens 

do Cerrado, além de uma reflexão das diversas leituras do Cerrado, fornecendo um 

embasamento teórico para a discussão da pesquisa, o que levou-nos a compreender a leitura 

do Cerrado enquanto território. Dessa maneira, entendemos a necessidade de tecer uma leitura 

do Cerrado que compreenda além da natureza, de forma que ocorra o reconhecimento das 

relações de poder que, consequentemente, criam as contradições no território. Por 

conseguinte, procuramos destacar as principais transformações que ocorreram no território do 

Cerrado, e, nessa perspectiva, compreendemos que o atual cenário do Cerrado encontra-se 
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diante de profundas transformações, as quais, por conseguinte, culminam em novas 

ressignificações. De fato, a partir do momento em que a apropriação do capital se instalou no 

território do Cerrado, uma nova lógica - embasada no capital, que de certo modo a influenciou 

e que está ligada aos padrões de vida, do uso da terra, da cultura - ganha força, cada vez 

maior. Verifica-se que estamos em um momento em que o modo de vida e cultura dos povos 

dos Cerrado estão sendo influenciados por uma cultura globalizada, apresentando um cenário 

em que se encontra uma classe que luta pela (re) existência da cultura, do modo de vida. 

Nessa perspectiva, destacamos que a influência das mídias tem papel massificador, por muitas 

vezes não valorizarem a cultura, o modo de vida, os costumes dos povos do Cerrado, 

anunciando apenas seus aspectos físicos. Além disso, muitas vezes, o Cerrado é usado como 

uma marca para atender a via economista do capital. Infelizmente, não podemos deixar de 

enfatizar que o papel do ensino de Geografia deixa a desejar no que refere ao Cerrado, pois 

pauta-se na visão ligada aos aspectos físicos, desconsiderando outros elementos que compõem 

o Cerrado e não valorizando as questões locais e regionais.   

Em um segundo momento, o intuito de trabalhar a categoria lugar pauta-se na 

relação que os alunos têm com o local de moradia, haja vista que o Cerrado se apresenta 

muito mais na vivência dos alunos que estabelecem relação com seu lugar, além das 

influências do seu cotidiano, que permeiam as representações dos alunos. Compreendemos 

que a vivência no lugar e as influências externas tornam-se subsídio para as representações 

dos educandos. Nesse sentido, destacamos que o papel do ensino de Geografia deve valorizar 

as questões locais, além disso, o professor em sala de aula deve relacionar o conteúdo com o 

lugar do educando, pois serve como ferramenta para aprendizagem, que possibilita 

conscientizar e valorizar as questões locais e regionais. Por conseguinte, é necessário um 

chamamento para qual consciência do Cerrado está sendo realizada, e, nessa perspectiva, 

destacamos que não seja uma consciência do Cerrado no singular, que se pauta somente nas 

especificidades das questões físicas, mas que permita conscientizar os alunos sobre a 

pluralidade do Cerrado, para que seja possível compreender as diversas nuances que o 

compõem. 

Ao se estudar o Cerrado, compreendemos que, frente a tantas transformações e 

(re)existências do território do Cerrado, os dados obtidos demonstram como os educandos o 



118 

 

 

representam. A pesquisa provoca-nos a constatar que há um grupo de educandos que 

percebem o Cerrado modernizado e urbanizado, cujas representações apresentam elementos 

da sociedade. Apresenta, também, um grupo Cerrado natureza, pautando suas representações 

nos aspectos físicos, uma paisagem lírica e prefeita. Por fim, há um grupo Cerrado problemas 

ambientais, em que as representações evidenciam as catástrofes que ocorrem na natureza, 

como o desmatamento e poluição.  

Dessa maneira, compreendemos que as representações realizadas pelos educandos 

representam ideologias realizadas pela mídia e políticos, que geralmente usam as imagens que 

destacam o Cerrado e suas paisagens naturais. Vale salientar que o processo de ocupação do 

Cerrado, por meio de projetos políticos que se apropriaram das terras do Cerrado pela via 

economista, deixou registrado em suas paisagens o Cerrado ocupado por uma modernização 

que consequentemente sofre problemas ambientais, fato este apresentado nas representações 

dos educandos que conseguiram representar essa apropriação por meio do Cerrado 

modernizado e urbanizado. Além disso, os educandos estão cientes que, atualmente, o 

Cerrado sofre vários problemas ambientais e que no futuro essa situação venha a se agravar, 

pois muitos dos educandos representaram o Cerrado no futuro, que destaca apenas os 

elementos culturais, a natureza é algo que quase não aparece. De fato, um grupo de educandos 

consegue expressar o que ocorre no território do Cerrado, as relações de poder que apropriam 

e modificam o território para atender as demandas capitalistas.  

Diante das representações dos desenhos, foi possível detectar que eles se 

apresentam como excelente recurso didático para trabalharmos diversos temas no ensino da 

Geografia. Por meio deles, pode-se compreender as diversas representações dos educandos 

sobre o Cerrado, possibilitando elencar vários elementos que, na escrita, não conseguiram 

pontuar, além de ser uma maneira em que podem expressar seus sentimentos através das cores 

e formas. 

Os desenhos dos alunos demonstraram seus conceitos e suas proposições sobre o 

Cerrado, possibilitando-nos compreender quais são suas representações, como elas são 

construídas a partir de sua vivência e de sua relação com o lugar. Verificou-se que os 

desenhos podem ser influenciados por uma gama massificadora de imagens e informações 

rápidas, expressas nos livros didáticos, nas mídias, que representam o Cerrados apenas 
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natureza e questões ligadas a uma economia produzida, portanto, não estabelece a relação da 

sociedade e natureza, ou seja, desconsidera que os educandos fazem parte do Cerrado, não 

incentivando a importância de valorizar outros elementos que compõem o Cerrado. 

Com os resultados obtidos na pesquisa, consoante às representações que os alunos 

fazem do Cerrado, será possível aos professores, coordenadores e diretores desenvolverem 

novas ou diferentes modalidades de ensino. Isso pode melhorar a formação integrada do 

aluno, especificamente do mundo no qual vive. Ao mesmo tempo, fortalece a consciência 

para atuarem no lugar em que vivem. 

 Os resultados obtidos leva-nos a refletir que algumas medidas podem ser 

realizadas. Assim, indicamos que, em um prazo mediato, seja trabalhado o Cerrado, de 

maneira que os educandos tenham compreensão além dos aspectos físicos. Dessa maneira, por 

intermédio do plano de curso das escolas rurais do município de Rio Verde, que seja feita uma 

reformulação, pautando-se na perspectiva de que se deve prioriza e resgatar os elementos que 

não contemplam o Cerrado, tendo o professor como mediador do conhecimento, com o papel 

de trabalhar de modo que sejam valorizadas as experiências vivencias pelos educandos. Além 

disso, podem ser utilizados outros recursos, como músicas, teatros, produção de desenhos, 

leitura de livros, oficinas de fotografias, documentários, poemas, filmes, reportagens, trabalho 

de campo, que abordem especificamente para o tema. Esses recursos é uma maneira para que 

os educandos possam compreender verdadeiramente que o Cerrado não está relacionado 

somente aos aspectos físicos, possibilitando, ainda, que os educandos tenham uma 

interpretação do Cerrado que não seja aquela idealizada por uma mídia massificadora, que na 

maioria das vezes desconsidera a cultura, a tradição. É imperioso que os educandos tenham a 

compreensão e aprendam a importância de valorizar não somente a paisagens do Cerrado, 

mas a cultura, tradição, modo de vida dos povos do Cerrado. 

Finalmente, a referida pesquisa deixa como alerta um chamamento a partir das 

interpretações dos educandos, de que é necessário que a sociedade, o ensino de Geografia, os 

professores, resgatem e valorizem a potencialidade que o Cerrado possui. Esperamos que a 

presente pesquisa possa contribuir de base teórica para pesquisa futuras, além de apresentar 

resultado em que se destaca a necessidade de ter uma consciência da potencialidade do 

Cerrado, que é dever de todos que fazem parte do território do Cerrado.     
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Pesquisa: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II SOBRE O CERRADO: um estudo 

nas escolas rurais do município de Rio Verde GO 

Objetivo do questionário: Investigar a representações sociais sobre o Cerrado dos alunos do Ensino Fundamental II das escolas rurais no 

município de Rio Verde. 

Este instrumento se destina à obtenção de dados para a elaboração de um trabalho acadêmico no Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

UFG-REGIONAL JATAÍ. Sua colaboração é muito importante e eu lhe sou muito grata por ela 

Roteiro do Questionário – Alunos 

Data: ____/_____/_____ 

Idade:_______    Sexo : (    ) Masculino     (      ) Feminino  

Escola : ______________________________________ Serie: ____________ 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 

PPGGEO – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA 
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1.1 O local onde você mora é? Marque com um X a opção correta  

Assentamento (    ) Fazenda, Sitio,  e outros (   )  

1.2  Qual é a profissão do seu responsável ? 

_______________________________________________ 

1.3 A propriedade em que você mora pertence aos seus pais?  

Sim (  ) Não, meus pais trabalham na propriedade (  ) Não, meus pais alugam a propriedade (  )  Outras ( ) 

Especifique:________________________________________________________  

1.4- Quais são as atividades desenvolvidas na propriedade em que você mora? (pode marcar várias opções desde que haja na 

propriedade)    
(    ) Produção de leite (  ) Criação de Galinha ( ) Criação de porco ( ) Lavouras (  )  

outros  (   ) 
 

1.5 O que é Cerrado para você? 

 
__________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

______________ 
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__________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

______________ 
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1.6 Você considera importante preservar o Cerrado? Quais atitudes você faz para colaborar a preservação do Cerrado?   

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

1.7  Quais os meios de informação que utiliza no seu dia a dia . Assinale os que são disponíveis na casa de vocês ?  

(    ) TV  

(    ) DVD  

(    ) Aparelho de Som 

(    ) Livros  

(    ) Internet 

(    ) Revistas, jornais. 

    Obrigada pela participação.                                               
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 Questão Norteadora da pesquisa: Ilustre o Cerrado no presente e no futuro com a utilização de lápis de cor o desenho e livre e espontâneo.  

Cerrado no Presente Cerrado no Futuro 
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