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Resumo

É objetivo deste texto discutir a importância dos conteúdos regionais, em específicos os de Cerrado, para a
formação do professor de Geografia em exercício na escola básica. Utilizando-se da experiência dos autores
na atividade docente, assim como reuniões sistematizadas para discussão, planejamento e estratégias de
ação, estes profissionais apontam neste trabalho como o conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK) atua
na formação continuada. Além de se revelar como coerente e claro referencial teórico, pedagógico e
metodológico, os conteúdos de Cerrado destacaram a diversidade do Bioma e, sem dúvidas, tornaram-se
fonte potencializadora para o trabalho pedagógico na sala de aula onde valoriza-se o cotidiano dos alunos.

Palavras-Chave: Conhecimento Pedagógico do Conteúdo; Cerrado; Formação Continuada

Resumen

Es objetivo de este texto discutir la importancia del contenido regional, en específico del Cerrado, para la
formación de los profesores de Geografía que trabajan en centros educativos de primaria y secundaria.
Utilizando la experiencia de los autores en las actividades de enseñanza, así como de reuniones sistemáticas
para discusión, planificación y acción, estos profesionales apuntan cómo el conocimiento pedagógico del
contenido (PCK) tiene influencia en la educación continua. Además de revelarse cómo un marco teórico,
pedagógico y metodológico claro y coherente, el contenido del Bioma Cerrado destaca la diversidad y, sin
duda, se converge para el trabajo pedagógico de la clase dónde se valoriza la vida cotidiana de los
estudiantes.

Palabras Clave: Conocimiento pedagógico del contenido; Cerrado; Educación Continua

Introdução

Este trabalho surge como articulação entre discussões e práticas dos professores de Geografia que assinam
este trabalho, assim como de suas leituras, para não dizer visões, de uma educação geográfica. Com tais
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aportes, busca-se neste texto compreender como os conteúdos regionais sobre cerrado atuam como
mediadores na construção de um conhecimento pedagógico do conteúdo que, consequentemente, refletem
em práticas pedagógicas mais efetivas. Para tanto, correlaciona-se textos básicos e complementares,
acrescida das discussões e debates em reuniões dos discentes, para construir uma análise qualitativa da
formação do professor-pesquisador, além das proposições de uso frente a um tema necessário e tanto
presente no currículo escolar: o Cerrado.

Para dar andamento a discussão optou-se por apresentar, em um primeiro momento, esclarecer o termo
Cerrado e, claro, do que se entende por Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK, da sigla inglês
“Pedagogical Content Knowledge”). Busca-se como principais bibliografias autores como Gomes (2008), Neto
(2008 e 2013), Chaveiro e Calaça (2008), Estevam (2008), Ribeiro et al. (1997), Cavalcanti (2006) e
Shulman (1986 e 1987).

Posteriormente, apresentar-se-á uma análise dos conteúdos sobre cerrado ministrados na disciplina de
Geografia, além de suas contribuições para a formação do PCK do professor de Geografia em formação
continuada. Compreende-se que os docentes que promoveram a disciplina não são neutros e, por assim ser,
apresentam referenciais teórico-metodológicos que atuam de forma direta, ou indireta, por meio dos
conteúdos ministrados. A discussão será delineada a partir da correlação de elementos expressos pela
disciplina e as concepções mais gerais da formação de um PCK. Ainda nesse momento será utilizado de
alguns elementos das aulas, por meio das leituras, anotações e observações realizadas, para caracterizar
qualitativamente a contribuição do ensino destes conteúdos para o conhecimento do docente e,
consequentemente, para sua formação continuada e prática cotidiana.

Por fim, conclui-se com uma síntese dos principais resultados discutindo, ainda que de forma modesta, a
importância do conteúdo Cerrado não só para aulas de geografia, mas na formação de um
professor-pesquisador, na construção de especificidades do profissional do ensino de Geografia, no
desenvolvimento de ferramentas e estratégias que facilitarão ou inibirão as iniciativas de
ensino-aprendizagem com conteúdos regionais.

Cerrado e o PCK: O Esboço de um referencial teórico-metodológico

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (DCN, 2013) apregoam a necessidade dos
currículos considerarem o bioma, tal como “aspecto constituinte e determinante da dinâmica da natureza”
(idem, pág, 541). Já os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998), de forma mais específica, sugerem
itens como parâmetros para trabalhar o conteúdo Cerrado, desde seus aspectos físico-naturais, até suas
influências em questões socioeconômicas. Como não poderia deixar de ser, currículos regionais e mais
específicos, como o elaborado pela Secretária Estadual de Ensino do Estado de Goiás, projeto denominado
“Currículo em Debate” (2007), verticalizam o uso do Cerrado como conteúdo de aulas de Geografia.

Assim, quando especialistas propõem um destaque para o Cerrado nas aulas de geografia, por exemplo, é
porque supõem que existe algo essencial que se deve aprender desse conteúdo. Quando recomendam
introduzir esses temas em currículos de escolas básicas, é porque presumem que deve haver um acervo de
conhecimentos e habilidades que é preciso ensinar. Contudo, antes de se chegar ao currículo como um
conteúdo pertinente e importante a ser ensinado, ele – o Cerrado - perpassa por uma história de construção
do próprio conceito. Entender essas nuanças contribuem para apreender as contribuições que esse conceito
oferta para aqueles que com ele trabalham.

Portanto, o Cerrado deve ser analisado como um conceito complexo envolvido em problemáticas que, assim
como ele, se contextualizam em sentido temporal e espacial. Haesbaert (2011) pondera que um conceito
nunca aparece isolado, atrelado a ele está uma constelação de outros conceitos que

[...] permite não só revelar um passado, mas também indicar um futuro, traçar
linhas na direção de um processo, indicar novas ‘conexões a serem feitas’. O
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conceito, portanto, é também um transformador na medida em que interfere na
realidade da qual pretende dar conta. Todo conceito, em síntese, sem se confundir
com a realidade, possui também uma natureza política – como todo campo de saber,
está mergulhado em relações de poder. [...] (HAESBAERT, 2011, p.112)

De acordo com o portal do Ministério do Meio Ambiente (2014) “O Cerrado é o segundo maior bioma da
América do Sul, ocupando uma área de 2.036.448 km2, cerca de 22% do território nacional”. Entretanto, sua
relevância está para além de sua extensão territorial, é um bioma riquíssimo em fauna e flora, ganhando,
inclusive, o status de vegetação clímax. Assim, ao se fazer uma busca entre pesquisadores estudiosos da
temática, encontra-se distintas atribuições da importância (natural, política e cultural) de se estudar o
Cerrado: é um bioma ecótone, isto é, de transição para outros biomas nacionais (GOMES, 2008, p. 9);
apresentou drásticas mudanças em seu território em relação a sua estrutura econômica, cultural e
demográfica (NETO, 2013; CHAVEIRO e CAÇALA, 2008); é uma importante fonte de água para o País, já que
nele estão os cursos de água formadores das bacias do rios Tocantins, Araguaia, Paraná, São Francisco e
Amazonas (CUNHA, 2008; RIBEIRO et al., 1997), entre outras.

Estevam (2008), em um ensaio histórico-literário, revela a cultura do povo cerradeiro[4], a história de forte
transformação da região do Cerrado nas últimas décadas. Ainda segundo o autor, as estradas de bois e
ferrovias consolidavam o povoamento que já iniciara desde a mineração (NETO, 2008). Esse território, antes
tido como isolado e atrasado, torna-se hoje estratégico e fonte de disputas geopolíticas.

Contudo, para o interesse deste trabalho, cabe ainda algumas indagações: como o Cerrado é apropriado pelo
ensino de Geografia?
Quais são as crenças, as concepções e conhecimentos práticos sobre Cerrado que contribuem para a
formação de um bom professor de Geografia?
Há um conhecimento específico de conhecimento de professores sobre o Cerrado?

Essas são questões simples, mas não muito fáceis de responder. Cavalcanti (2006) salienta que o contexto
atual é de uma nova cultura, de um novo espaço. Nesse caso, segundo a autora, a geografia escolar deve
ensinar

[...] conteúdos considerados relevantes para compreender a espacialidade atual [...].
No entanto, mais que lhes ensinar conteúdos, é necessário também ensinar-lhes
modos de pensamento e ação [...], os professores devem propiciar o
desenvolvimento de certas capacidades e habilidades [...]. (CAVALCANTI, 2006, p.
32).

Em seus textos, a autora segue uma abordagem sócio-histórica-crítica, baseada nas teorias de aprendizagem
de Vigotski (1998), apontando assim um ensino de Geografia voltado ao desenvolvimento de um “modo de
pensar geográfico” (CAVALCANTI, 2006). Ainda segundo a autora, para que ocorra esse desenvolvimento do
raciocínio espacial, é necessário a formação de conceitos pelos professores e alunos (idem, 2006). Essa
corrente psicopedagógica também defende o trabalho com o cotidiano, valorizando conhecimentos prévios e
experiências dos alunos. Sendo assim, o Cerrado é duplamente valorizado para o ensino de geografia, pois é
simultaneamente conceito e lugar habitado, é instrumento de compreensão para conteúdos socioambientais
e, ao mesmo tempo, realidade próxima, vivida e potencialmente mediadora no processo de
ensino-aprendizagem.

Para completar este raciocínio, salienta-se que no ano de 1983 em conferência na Universidade do Texas, o
pesquisador Lee Shulman afirmou que faltava um elemento na pesquisa sobre o ensino, nesse caso, ele
ponderava sobre a escassez de estudos a respeito do conteúdo específico da área do docente e sua interação
com a pedagogia (Shulman, 1986). Em outras palavras, ele afirmava que os teóricos do ensino estavam
desconsiderando, ou dando pouca importância, para os conteúdos específicos da área que, para ele, são
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constituintes, inclusive, do perfil do profissional da educação. Tal conceito ficou conhecido como
Conhecimento Pedagógico do Conteúdo – ou PCK. Segundo o autor,

[...] The teacher has special responsibilities in relation to content knowledge, serving
as the primary source of student understanding of subject matter. The manner in
which that understanding is communicated conveys to students what is essential
about a subject and what is peripheral […] (SHULMAN, 2006, pág. 9)[5]

Ou seja, é do oficio do professor de geografia, por exemplo, conhecer muito mais que os fundamentos
filosóficos, políticos e didáticos do ensino, mas ele é investido, também, da obrigatoriedade de conhecer em
segurança os conteúdos da matéria que ensina. Para Shulman (1986 e 2006) não se trata de uma
transferência dos conhecimentos adquiridos na academia para uma sala de aula da escola básica, mas
realiza-se a partir do construto do PCK, ou seja, do ensino por meio da intersecção entre o conteúdo
acadêmico e a didática.

Ressalta-se aqui que a atuação do PCK é muito mais complexa, pois relaciona-se diretamente com os
Processos de Raciocínio e Ação Pedagógica. Desta maneira, dentre tantas formas de compreender e praticar o
ensino, este trabalho parte do princípio que os conteúdos de Cerrado ministrados pela disciplina de Geografia
potencializam a ação do professor em sala de aula no momento em que: (a) proporcionam ao professor
informações que o ajudam a refletir e estruturar atividades de ensino-aprendizagem, além de atribuir
objetivos mais claros e eficientes em relação a conteúdos selecionados; (b) apreendem um claro e coeso
referencial teórico, metodológico e, consequentemente, pedagógico sobre o Cerrado; (c) passam a refletir
sobre sua realidade e a considerar o cotidiano de seus alunos, contribuindo assim para a realização e
ampliação dos projetos individuais e coletivos; (d) são imersos a diversas outras linguagens como mapas,
imagens de satélites, textos literários e gráficos que colaboram no acréscimo da criatividade das estratégias
de ensino-aprendizagem do professor.

Os conteúdos de Cerrado e suas contribuições para a formação continuada de professores de
geografia

Os dados que integram a análise deste trabalho fazem parte da prática dos autores como professores de
Geografia, com debates proporcionados por encontros periódicos de planejamento e estudos, tal consórcio
entre os três docentes pôde contemplar instituições de esfera estadual, municipal e privada, além de turmas
de Fundamental I e Médio. Igualmente, tais professores discutiram o conteúdo programático para a disciplina,
onde estabeleceram oito eixos temáticos sobre o tema Cerrado.

Quando se confecciona um plano de ensino ele se torna instrumento de seleção de conteúdos por meio de
juízo de valores, sócio-culturalmente construídos, e surge com uma finalidade: a de explicitar o projeto
(intenções e plano de ação) que antecede as práticas escolares (COLL, 1987). Em outras palavras, desponta
como um importante mecanismo que orienta os saberes docentes em uma abordagem pedagógica, dito de
uma forma ainda mais sucinta, constrói perspectivas educativas ao mesmo tempo em que direciona o que
ensinar. Assim, a partir da definição do plano programático da disciplina, os professores passaram a
estabelecer diálogos sobre práticas cotidianas inerentes, também, a sua profissão e que influenciavam, direta
ou indiretamente, a abordagem do conteúdo de Cerrado.

Mas como os conteúdos de Cerrado, ministrados na disciplina de Geografia, pode influir na formação do
docente de geografia para a educação básica?
Antes de responder essa questão, destaca-se que esta é uma análise sobre as possibilidades para se entender
como os conteúdos ministrados efetivam-se como mediadores na formação da práxis do professor de
geografia.

Ressalta-se, também, que os conteúdos de Cerrado são, antes de tudo, políticos, fruto de um processo de

16/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/cerrado_proposicoes_para_uma_construcao_do_conhecimento_pedagogic.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



escolha pelos docentes participantes desta pesquisa e sugerem, em maior ou menor grau, uma aproximação
de seus métodos e técnicas à sua respectiva área de atuação. Assim, a análise das contribuições da disciplina
para a formação do PCK do professor de Geografia será feito a seguir seguindo as aulas dos docentes do
programa e seus respectivos conteúdos.

Cartografia de um pensamento de Cerrado / Leituras Demográficas do Cerrado

Estes dois eixos temáticos esclarecem, em um primeiro momento, uma concepção de método sobre o
Cerrado. Como suporte teórico e metodológico para o professor da educação básica, esse embasamento
potencializa as possibilidades de ação desse profissional. Isso ocorre porque o método, segundo Oliveira
(1998), indica “um percurso escolhido entre outros possíveis” e que, sem essa distinção, o professor poderia
se apegar a uma concepção, não experimentando ou se adequando a outras possíveis, talvez mais
compatíveis, inclusive, com seus saberes e práticas cotidianas.

Outro ponto a se destacar é a questão política inserida na organização do eixo temático Cartografia de um
pensamento de Cerrado ofertado pelos professores que, em sua gênese, apresentou visões de mundo, de
Cerrado, de cotidiano e, por assim dizer, de conteúdos pertinentes que poderiam ser vivenciados a partir do
cotidiano dos alunos – em oposição aqueles que, por juízo de valor, foram desconsiderados.

As técnicas estão contidas no método, mas para além delas, há também os fundamentos e processos que dão
razão ao seu uso. Para dar suporte e consistência à um método é necessário perceber seu embasamento
teórico (OLIVEIRA, 1998). Assim, ao ministrar o eixo Leituras Demográficas do Cerrado, os professores
possibilitaram uma discussão acerca da diversidade do Cerrado, dos elementos histórico-espaciais que
modificaram esse território e o transformaram pelo viés da modernização, que está atrelado ao capitalismo
mundial e que, ainda assim, não consegue extinguir totalmente as dinâmicas culturais que ainda se fazem
presente no povo cerradeiro. Dito de outra forma, percebe-se que a apropriação do Cerrado – do uso de seu
solo, d’água, até o papel do relevo, do clima, da geologia etc – apresenta-se de forma distinta na história.

O Cerrado não sofre a mesma apropriação ao longo do tempo. Quanto bioma resguardado, o povo cerradeiro
sofria em seu período um olhar negativizado. Quando o território se firma, por meio do povoamento, do
ordenamento cultural e social e sua inserção na economia, ocorreu simultaneamente sua degradação em prol
a “modernidade” (CASTILHO E CHAVEIRO, 2010).

Compreendendo que existem distintas abordagens geográficas a respeito do Cerrado, de uma diversidade
totalizante, os dois eixos temáticos contribuiram para o fim do “engessamento” da reflexão teórica dos
docentes-pesquisadores. Ao ministrar aulas de geografia em escolas básicas, tais profissionais tiveram a
oportunidade, à partir destes conteúdos, de ampliar suas análises seguindo diversas perspectivas, abordagens
e concepções de Cerrado que determinaram um método e, consequentemente, contribui na orientação dos
instrumentos e estratégias de ensino-aprendizagem que utilizaram.

Fitofisionomias e Biodiversidade no Cerrado / Os impactos socioambientais no Cerrado

Pesquisas recentes, como as de Morais (2011) e Roque Assunção (2009), revelam a persistente dificuldade
dos professores em se trabalhar com as temáticas físico-naturais em sala de aula. Desta forma os eixos
temáticos, acima supracitados, contribuem no enriquecimento dos referencias teórico-metodológicos dos
autores como professores da educação básica uma vez que, por meio de exposições-dialogadas, discutiu-se
sobre os elementos físico-naturais do Cerrado como dinâmicos, e não como substratos inertes. Assim,
concordando-se com Morais (2011) possibilitou o destaque das temáticas físico-naturais como fundantes na
formação de cidadãos críticos, autônomos e conscientes para atuarem em sociedade. Automaticamente essa
contribuição passa a estar vinculada, também, à forma como o conteúdo das fisionomias e biodiversidade do
Cerrado é encaminhado na relação de ensino-aprendizagem.

Morais (2013), ao refletir sobre o ensino de temáticas físico-naturais, conteúdo como dito “difícil” de ser
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ensinado/aprendido, destaca:

Para que a aprendizagem desses conteúdos seja significativa, é necessário que o
conhecimento científico se dê com base na construção de conceitos e que o aluno
seja visto como o centro do processo e o professor, como um mediador. (MORAIS,
2013, p.31)

Para que o aluno seja o centro do processo, seu cotidiano e formação sócio-cultural deve ser
permanentemente considerado (VIGOTSKI, 2003). Já para a formação de um professor mediador é
necessário que este, irrevogavelmente, saiba fazer o encontro de seus conteúdos aprendidos com a didática
da Geografia (SHULMAN, 2006). Desta forma as dificuldades em se trabalhar com as características
físico-naturais poderiam ser supridas, em grande parte, pela compreensão destes conteúdos por parte dos
profissionais do ensino, contribuindo assim, por sua forma sistematizada de apresentar os conteúdos da
temática, para um acréscimo na formação do PCK do professor.

Os processos de expansão do agronegócio e urbanização nas áreas de cerrado (Políticas e transformações
sócio-territoriais no Cerrado) / Os impactos socioambientais no Cerrado

Nestes eixo temáticos, com objetivo de discutir conteúdos relacionados com a expansão da ocupação do
território do Cerrado, constituiu-se, também, como foco de discussão dos constituintes das relações entre
sociedade e natureza presentes nesse bioma, além dos laços de cooperação e de exploração de diversos
atores sociais e suas representações, para não dizer marcas, fixas e visíveis a partir do solo. Destaca-se que
foi opção dos professores, nesse eixo temático, privilegiar o uso de mapas, gráficos e imagens de satélites
como linguagem para a análise dos conteúdos.

Assim como as temáticas físico-naturais, o uso de linguagens que não as textuais apresentam resistência em
sua utilização por professores de geografia. Como salientado por Richter (2011), tais dificuldades surgem por
meio de distintos entraves, a exemplo: do sentido atribuído a elas em relação a praticas pedagógicas
deficientes, da má organização dos materiais didáticos, da falta de um trabalho integrado dos saberes
geográficos com a contribuição da linguagem cartográfica.

Encadeando um processo, os professores regentes desse eixo fizeram da linguagem cartográfica um
instrumento para apresentar elementos constituintes da identidade sócio-territorial do Cerrado
contemporâneo. Tal uso espontâneo e bem aplicado desmistificava, para os próprios professores, antigos
preconceitos em fazer uso desses mesmos materiais, além de mostra-lhes empregos adequados quando se
trata de conteúdos a respeito desse bioma.

Outra aplicabilidade desse eixo temático a formação dos PCK dos professores de geografia resulta-se da
profunda discussão travada quanto a relação de interdependência econômica dos áreas urbanas e rurais – tão
presentes nos currículos da educação básica. Após a experimentação concluiu-se que o professor é capaz,
após estas aulas, de levar a seus alunos conhecimentos sistematizados e integrados, sem fragmentações
desnecessárias e preconceitos, é capaz de refletir e discutir com seus colegas professores e alunos a respeito
do crescimento urbano e de políticas de interesse econômico sobre as terras do bioma Cerrado.

Modernização do Território. As regiões dos Cerrados / Territórios em disputa: agrohidronegócio, camponeses,
povos indígenas do Cerrado, quilombolas.

Com mais dois eixos temáticos, os professores avançaram por meio de aulas dialogadas a respeito das
realidades rurais e urbanas do território do Cerrado. Verticalizando a temática, os professores identificaram e
relacionaram movimentos sociais às realidades espaço/temporais das quais estavam inseridas.

Sobre o estudo dos processos que ocorrem no rural e urbano, os professores demostraram uma “dificuldades
para pensar estas temáticas como totalidade” (ALDEROQUI, 2006, p. 44). Mas diante do diálogo e ajuda
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mútua, tais conteúdos foram pensados em uma maior complexidade e ministrados sem grandes problemas,
chegando a conclusão que contribuíam para: (a) a formação de um cidadão que atue com mais eficácia em
seu território, (b) que se sinta identificado coletivamente (em distintas escalas) e possa projetar cenários
futuros, (c) que compreenda a dinâmica social e espacial que permita superar as visões fragmentárias dos
problemas urbanos.

De forma mais sucinta, destaca-se que todos esses eixos foram levantados, debatidos e planejados no
conjunto dos diferentes professores de geografia, contribuindo assim significativamente para a formação do
PCK destes profissionais ao fomentarem um raciocínio crítico de sua realidade cotidiana, de seu espaço
próximo e conhecido: a região do Cerrado.

Conclusões

Toda análise também não é neutra, exige do pesquisador um posicionamento político-teórico-ideológico.
Apresentam-se aqui, assim, não conclusões definitivas a respeito dos possíveis conteúdos de Cerrado
ministrados na geografia escolar, mas breves imbricações feitas a partir de distintas experiências pedagógicas
e concepções teórico-metodológicas fixadas pelos autores. Ressalta-se, inclusive, que muito poder-se-ia ser
escrito sobre os referidos conteúdos, métodos, concepções e técnicas da disciplina para a formação dos PCK
daqueles discentes-professores.

Deste modo, aponta-se que os conteúdos de Cerrado se apresentam como forte potencializadores para a
formação docente. Estes conteúdos expõem fragilidades dos docentes e tira-os, desta forma, de “zonas de
conforto” e os coloca atentos a discussões recentes quanto aos saberes e práticas a respeito do tema,
contribuindo assim, para a formação de um profissional criativo, de flexibilidade intelectual e, ao mesmo
tempo, de espírito crítico para perceber, interferir e propor soluções para problemas previamente colocados
pela sociedade no qual convive, no caso, cerradeira.

Além de um coerente e claro referencial teórico, pedagógico e metodológico, os conteúdos de Cerrado
destacaram a diversidade do Bioma e, sem dúvidas, tornaram-se fonte potencializadora para o trabalho
pedagógico na sala de aula. Dayrel (1996) faz intensas críticas a visão de homogeneização dos sujeitos, dos
indivíduos escolares. Segundo o autor, a escola é espaço de encontro dos diferentes, daqueles que são
sócio-historicamente distintos. Nessa perspectiva, os profissionais em geografia, por exemplo, deveriam ser
capazes de pensar seus alunos para além dos muros da instituição, dever-se-ia levar em consideração o
cotidiano dos sujeitos e, dessa forma, contribuir para a realização e ampliação dos projetos individuais de
cada um de seus indivíduos, mas isso só é possível com um Conhecimento Pedagógico do Conteúdo
acentuado, aliás, um professor só pode ensinar o que sabe.

Ainda nessa proposição, Callai (2009) aponta que

[...] o professor necessita ter construído solidamente os seus referenciais teóricos
para que lhe permita sustentar debates, apresentar proposições e soluções criativas
nos processos de conhecimento, de gestão, de planejamento do território. Na escola
o professor tem tudo a fazer e na sua formação precisa conhecer tanto o mundo
empírico quanto as proposições teóricas que o habilitem para tal. (p. 181)

É nesse sentido que também considera-se importante apontar, após margear a proposta dos conteúdos de
Cerrado dentro da disciplina de Geografia para a formação do PCK dos professores, que este trabalho influi
diretamente sobre as pesquisas que os autores tem realizado no momento. Auxilia na compreensão do
processo de formação dos saberes docentes em Geografia e, mais especificadamente, do ensino de Cerrado
na escola básica. Isso só é possível por meio dos eixos que os professores destacaram, a saber: Cartografia
de um pensamento de Cerrado; Fitofisionomias e Biodiversidade no Cerrado; Os processos de expansão do
agronegócio e urbanização nas áreas de cerrado; Políticas púbicas e transformações sócio-territoriais no
Cerrado; Modernização do Território; As Regiões dos Cerrados; Territórios em disputa: agrohidronegócio,
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camponeses, povos indígenas do Cerrado, quilombolas, Leituras Demográficas do Cerrado; Os impactos
socioambientais no Cerrado; Geopolítica atual e ações mitigatórias para o Cerrado.

No atual momento, em que os autores se debruçam em um acompanhamento das ações de mediação do
professor de Geografia na construção de conceitos, o trabalho aqui apresentado aponta elementos
importantes para pensar mecanismos que influenciam diretamente a prática desse profissional, a saber: a
importância de um referencial teórico-metodológico sobre o Cerrado, a construção de habilidades,
competências e conceitos relativo aos conteúdos ministrados, a prática docente dos professores da disciplina
que influem, direta e indiretamente, sobre a formação e prática cotidiana do professor.

Por fim, deixa-se aqui agradecimentos ao Instituto de Estudo Socioambientais, em especial o programa de
pós-graduação em Geografia, que tanto contribuiu para esse “pensar geográfico” dos autores. Aos colegas e
pares de profissão que, sempre atenciosos e prestativos, se dispuseram a ler partes e a sugerir elementos
para elaboração desse trabalho. As instituições de ensino que atuam os autores por se dispuserem como
campo de atuação, prática e reflexão.
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[1] Professor de geografia da rede privada e mestrando do programa de pós-graduação em Geografia da
UFG; E-mail: thiagosenshi@hotmail.com
.
[2] Professor de geografia da rede estadual de Goiás e mestrando do programa de pós-graduação em
Geografia da UFG. E-mail: leovanalves@yahoo.com
.br
.
[3] Professor de geografia da rede privada e municipal de Goiânia e mestrando do programa de
pós-graduação em Geografia da UFG. E-mail: magno_geo@hotmail.com
.
[4] Ver CASTILHO E CHAVEIRO,2010, p. 54.
[5] O professor tem uma especial responsabilidade a respeito ao conteúdo do conhecimento, servindo como
primeira fonte de compreensão dos alunos sobre o assunto. A maneira que se comunica essa compreensão
transmite aos estudantes o que é essencial em uma matéria e o que é periférico (Shulman, 1987, pág. 09.
TRADUÇÃO NOSSA).
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