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Introdução 

Neste artigo, evidenciamos o Ensino de Geografia na conjugação discursiva de 

duas falas: o dizer institucional (estabelecido) e o dizer em formação. Não se trata, 

exatamente, de uma clivagem do discurso didático-científico; antes, trata-se da identificação 

das partes extremas da relação ensino/aprendizagem, isto é, a relação do estudante com as 

instituições educacionais (ciência, professor, livro didático) na sala de aula. A complexidade 

desses discursos perpassa por questões relativamente distintas: o desenvolvimento 

científico, a formação e a prática do professor, a questão do livro didático, as políticas 

educacionais, as concepções pedagógicas etc., sendo este o conjunto de questões que 

abarcam e dinamizam a pesquisa sobre a educação e sobre o Ensino de Geografia. 

Nesse contexto, recortamos a linguagem como perspectiva para abordar o 

Ensino desta disciplina, enfatizando a importância da metáfora em dois planos específicos: 

enquanto recurso do código lingüístico e enquanto discurso, nos quais este conceito 

desempenha os papéis de inovação e expressão no evento comunicação humana. 

A linguagem verbal do livro didático de Geografia, a esse propósito, fundamenta 

um exame ilustrativo do processo metafórico, conformando parte da 

referência/discursividade do ponto de vista estabelecido (referência literal e discurso 

instituído) e, nesse sentido, a educação textual opera como sugestão dentre as práticas 

possíveis para a educação geográfica, por meio das quais os estudantes podem manipular, 

conhecer e transformar (no nível do real e do simbólico) a realidade, ou seja, evidenciar a 

voz instituinte que confronta os enunciados institucionais no caminho da constituição do 

próprio discurso. 

Este é, portanto, o teor da presente pesquisa: o espaço e a linguagem 

compreendidos como uma relação importante e inerente à educação geográfica, 

reconhecendo, neste entretexto, a prática de um léxico, de um discurso, de ideologia(s), 

propagados por meio da comunicabilidade da disciplina Geografia. Em outras palavras, o 
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espaço geográfico é semiótico, pois é representado e apreendido por meio de múltiplas 

linguagens. 

Uma vez colocada esta abordagem, é objetivo deste trabalho situar o livro 

didático de Geografia no processo discursivo, além de compreender os conceitos de 

metáfora enquanto uso da linguagem verbal e agente dos processos de cognição, 

relacionando a metáfora à conceituação sócio-espacial da Geografia. 

Estes parâmetros, conforme demonstraremos, coadunam com uma concepção 

educacional comprometida em ensinar a compreensão da realidade humana, a identidade 

dos espaços geográficos, bem como a ressaltar as ideologias sócio-espaciais. 

A literatura didática 

Na recente literatura sobre o Ensino de Geografia, o livro didático tem sido 

discutido no sentido de compreender em que/e como o manual escolar pode ser 

reformulado, assim como a sua utilização pedagógica. O precedente direto deste material 

pedagógico esteve caracterizado por ambientar o conhecimento geográfico tradicional, ou 

seja, empírico, memorialista e neutro (OLIVEIRA, 1988; VLACH, 1991), constituindo-se com 

conteúdos universalizados e estranhos à realidade do educando, compartimentando e 

homogeneizando o espaço geográfico (FONSECA, 1992). Ao longo de sua história, o livro 

didático assumiu o papel de veículo do saber científico, retirando, freqüentemente, o caráter 

questionador do trabalho intelectual, que advém da procura pela compreensão e pelo 

espírito crítico, o que é reforçado pelo uso passivo desse recurso; além disso, não raras 

vezes, apresentava (e apresenta) contradições e erros quanto ao conteúdo, bem como 

equívocos quanto à percepção do mundo, cristalização metodológica etc. 

As conseqüências formativas da educação centrada unicamente no livro didático 

conduzem o educando a uma alienação do lugar que ocupa no mundo: essa prática 

pedagógica revela-se na mecanização do processo ensino/aprendizagem, na exclusão do 

aluno do papel de sujeitos da História, na negação da cidadania dos mesmos. Ainda mais se 

o livro didático for propenso a fundamentar um aprendizado que persiga a compreensão do 

global e do nacional, negligenciando o entendimento do lugar, da cidade, âmbito primordial 

para o exercício da cidadania. 

Uma vez posto o movimento das Geografias Críticas, após a década de 1970, 

procurou-se (procura-se) propostas pedagógicas que tenham por princípio a sócio-

construção do conhecimento geográfico. Isto fica evidente nas publicações oficiais de 

orientação escolar (PCNs, Guias do Livro Didático etc.), em artigos publicados em revistas 

especializadas e coletâneas em livros e, evidentemente, no livro didático, sendo estas as 
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bases documentais para o exercício docente que, como todo sentido de inovação, não está 

isento de problemas, de dúvidas, mesmo de equívocos (CAVALCANTI, 1993). 

Essa proposta crítica de ensino insere-se no contexto social brasileiro 

compromissado em consolidar o processo democrático restaurado em meados da década 

de 1980, demandando, para tal, por cidadãos cientes e conscientes, participativos e 

produtivos, que compreendam a sociedade nas várias dimensões de suas relações, e que 

estejam capacitados a reelaborar constantemente a própria experiência (BRASIL, 1996, art. 

32, incisos II e IV), atribuindo-se à geografia escolar, por conseguinte, uma importante 

participação na tarefa de preparar esse perfil de sujeito, contribuindo, em conjunto com 

outras disciplinas, para formar a cidadania, que, na Lei de Diretrizes e Bases nº. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, explicita os principais objetivos da educação fundamental nesse 

sentido, mediante 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 

da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 

vista a aquisição de conhecimentos e habilidade e a formação de 

atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a 

vida social (BRASIL, 1996, art. 32, incisos I, II, III, IV). 

Se entendermos "meios básicos" como metodologia do ensino/aprendizagem 

(inciso I), a leitura evidencia-se como um dos triplos procedimentos transversais para o 

exercício da cidadania, quando da interação do indivíduo no espaço geográfico (inciso II), e 

no desenvolvimento da capacidade cognitiva (inciso IV), consolidando a inserção/adequação 

deste indivíduo na/à sociedade. 

Temos em questão, portanto, o Ensino de Geografia produzindo-se no viés da 

criticidade e da formação da cidadania, sendo que o manual didático desta disciplina 

incorpora este pressuposto. 

Na década de 1980, os debates acerca da educação geográfica intensificam-se, 

inclusive com a participação efetiva de professores (em eventos científicos, encontros de 

professores, congressos etc.), sublinhando questões importantes: 
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....a ineficácia do ensino da geografia na formação do estudante; o 

livro didático de geografia como única fonte de estudo, detendo 

orientações didático-pedagógicas, vulgarizadas de acordo com os 

interesses de lucro das editoras, levando os alunos a formar 

conceitos não compatíveis com as transformações que se davam na 

ciência geográfica (PONTUSCHKA, 2002, p. 128). 

Ao mesmo tempo que o corpo docente do ensino básico passou a creditar sua 

escolha do livro didático de acordo com os novos paradigmas da produção universitária das 

Geografia Críticas, o governo passou a estruturar o processo avaliativo do Plano Nacional 

do Livro Didático: são ações que consolidam a chegada de manuais didáticos com novas 

perspectivas científico-educacionais, em que 

Não há [...] necessidade de supervalorizar conceitos, de estruturar o 

saber num sistema fechado e onde não há lugar para o novo, para a 

indeterminação; pelo contrário, [...] [que enfatiza] a produção de 

saber na prática educativa, a criatividade na observação do real, na 

interpretação crítica de textos (VESENTINI, 2001, p. 173). 

Pressupondo-se um tempo de mudança de paradigmas, um espaço dinâmico e 

determinante para a compreensão das relações de poder, questões como o que é 

Geografia, qual o seu método, qual a contribuição com que está capacitada para auxiliar na 

compreensão da realidade, são muito importantes para restringirem-se unicamente à 

academia, posto que a Geografia é mais do que um discurso, resultando de todo um 

conjunto de fenômenos e práticas sociais. Devido a estes vínculos, o Ensino de Geografia, 

incluindo sua escrita didática, é chamado para desmistificar a neutralidade política da 

vivência cotidiana, para reconhecer que o espaço é um âmbito propício à reprodução da 

dominação, requerendo, portanto, o reconhecimento desta prática para fundamentar a luta 

por direitos e melhoria da qualidade de vida. Uma vez considerados pressupostos 

semelhantes a estes, o livro escolar de Geografia instaura um tipo de material acessível, 

que pode, desde que se estabeleçam caminhos para isso, propiciar a reflexão e a expansão 

das perspectivas sobre o mundo – uma necessidade intensa no modo de vida atual, 

atravessado pela mídia e por informações constantes. Para tanto, seu modo de produção, 

conteúdos e linguagens não precisam corresponder (e obedecer) a modelos exigidos, seja 

pelo mercado editorial, seja pelas propostas governamentais, seja pela epistemologia e 

metodologia acadêmicas. Propiciar a consolidação da cidadania exige uma oferta 

democrática de opções e projetos didáticos, o que não desmerece a procura por linguagens 

diversas, por contribuições das teorias da aprendizagem e da psicologia social, por 

contextualizar a prática pedagógica na história da educação e na história da disciplina 

geográfica, por abordagens transversais e interdisciplinares. 
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Tendo em vista essa dinâmica em torno da ciência e dos processos educativos, 

é que pensamos a escola como um espaço/meio de divulgação científica, permeando o 

conhecimento via professor e livro didático, que se revestem com uma autoridade formal, 

instituindo uma prática pedagógica reconhecida e aceita socialmente por intermédio da 

oralidade e da escrita, respectivamente. De modo que a menção a um discurso didático-

científico refere-se a estas duas faces como estruturação do exercício pedagógico em sala 

de aula. 

Enquanto representante da discursividade instituída no Ensino de Geografia, 

focada no processo metafórico, estamos mais próximos do livro didático por sua natureza 

fixa, de matéria-prima sólida, isto é, escrita, predispondo-nos a oportunidade de centrar, em 

seu texto, uma caracterização, embora sumária, da natureza do discurso institucional. 

Assim, o livro didático é o locus no qual, por intervenção de diferentes 

linguagens, a ciência, concomitantemente, é descrita e explicada; por outras palavras, o 

mundo compreendido é apresentado ao estudante a partir de uma perspectiva particular, a 

do autor, e de um recorte temporal, histórico. 

A descrição, conforme Mayer (1996, p. 562), "...refers to the specification of 

relations among observable variables that may be stated as verbal rules or quantitative 

laws", de modo que a descrição promove a observação e o entendimento de um fenômeno 

determinado. Portanto, um objeto qualquer pode ser descrito pela conceituação verbal, por 

exemplo: 

Assim como a régua acima representada [refere-se a uma ilustração 

do texto], toda régua é dividida em três unidades: milímetro (mm), 

centímetro (cm) e decímetro (dm). Um milímetro corresponde, mais 

ou menos, à largura de um alfinete. Um centímetro corresponde a 10 

mm. E um decímetro corresponde a 10 cm (VESENTINI e VLACH, 

2000, p. 50). 

E, em ato contíguo, a descrição pode deixar o regimento verbal e percorrer outras feituras 

da linguagem humana, como a iconografia, a quantificação de dados (gráficos, tabelas e 

mapas), fórmulas etc. A escala numérica pode ilustrar tal quantificação (por exemplo, 

1:100.00), ao redimensionar, em linguagem matemática, a compreensão de uma grandeza 

referencial (1 cm) e de uma grandeza representada (100.000 cm), enfocando uma grandeza 

em representação (o espaço real), servindo, pois, para descrever o espaço geográfico. 

Enfim, a descrição contribui para a ciência e seu ensino ao ordenar e representar elementos 

de um objeto qualquer, subsidiando uma "idéia de ordem" (MAYER, 1996), e corresponde a 

uma necessidade importante da Geografia: atribuir valor ao espaço geográfico, espacializar, 

e entender, nesse exercício, a sociedade humana e sua ação. 
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A explicação, por seu lado, ainda de acordo com Mayer (1996, p. 562), "...refers 

to the mechanisms that underlie and connect descriptive rules. [...] we seek to explain cause 

and effect relations". Por conseguinte, a explicação demonstra os limites do saber descritivo, 

anunciando que a relação entre percepção, linguagem e memória exige transpor as 

informações, interagindo-as em um contexto (estruturado em objetivos e por meio de 

métodos), o que supõe apresentação e previedade, conforme demonstraremos adiante. 

Conseqüentemente, a comunicação dispõe de enunciados explicativos; por exemplo: 

Dominar essa noções [de medidas da grandeza] é importante para 

trabalhar com mapas, pois eles normalmente são feitos em 

centímetros ou milímetros, que na realidade mapeada correspondem 

a quilômetros ou metros (VESENTINI e VLACH, 2000, p. 50). 

A conexão que Mayer menciona diz respeito ao esclarecimento, à justificativa da abordagem 

científica, expandindo sentidos relativamente independentes ao subordiná-los a uma feição 

semântica maior, condizente, por sua vez, ao(s) objeto(s) e objetivos do discurso. 

Em paralelo ao caráter descritivo-explicativo, que expõe um princípio 

métodológico mínimo do fazer ciência, é possível aprofundar o caráter do discurso científico 

abordando sua linguagem: a objetividade como diferenciação do uso metodológico e, por 

extensão, lingüístico da ciência em geral. Isso resulta em um predomínio da impessoalidade 

do sujeito e da enunciação do discurso científico e, especificamente, do discurso didático-

científico, traduzido em assepsia dos recursos lingüísticos, em economia lingüística, em 

neutralidade do sujeito enunciador: a literalidade. Esta, entretanto, é uma ideologia 

relacionada à linguagem científica que dissimula o caráter da produção científica ao ser 

confundida com o princípio e o desenvolvimento de qualquer projeto científico, uma vez que 

se trata de uma configuração final desse discurso, e não da sua essência produtiva. Temos, 

portanto, um imaginário fartamente reproduzido que mescla produto (discurso estabelecido, 

por meio da escrita, por exemplo), com o constituir-se da ciência. 

Por conta dessa percepção, evidencia-se um conflito entre a linguagem da 

ciência e outros tipos de linguagem. Um ato falho, posto que a literalidade como predomínio 

da enunciação textual caracteriza um gênero particular da comunicação humana: o discurso 

científico instituído: 

Concebida como representações lingüisticas, as teorias científicas se 

constituem de enunciados chamados "universais", em oposição aos 

chamados enunciados "singulares". Enquanto estes só se aplicam a 

um objeto ou fenômeno determinado pelo espaço e tempo, os 

enunciados universais constituem-se em classes de enunciados 
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aplicáveis a determinados fenômenos sem determinações de espaço 

e tempo... (CORACINI, 1991, p. 37). 

Este discurso não é, em hipótese alguma, dispensável do processo ensino/aprendizagem, 

posto ser um extremo importante da relação instituinte/instituído, indivíduo/sociedade. 

Semelhantemente ao caráter descritivo e explicativo da ciência, tem-se aqui uma 

reciprocidade metodológica, uma relação complementar, a partir da qual resulta o 

aprendizado. Destarte, a literalidade do discurso didático-científico "...is based on the idea 

that scientific communication involves the direct transmission of information from one person 

for another it is based on a teaching as transmission (learning as reception) metaphor" 

(MAYER, 1996, p. 562). 

A literalidade necessária (inambigüidade, precisão, clareza), entretanto, não 

significa uma condenação ao nível alquímico de formas exteriores à escrita (e de sua 

oralidade, evidentemente), bem como de outras formas de composição verbal, como a 

narração, a poética épica, a canção de protesto, o cinema, a publicidade e outras 

manifestações da linguagem. Isto é, a linguagem figurada, mais condizente à 

verossimilhança que à verdade regimentada pela ciência. Até porque este conjunto de 

discursos exteriores auxilia, primeiro, a constituição da ciência e, segundo, seu ensino. 

É então que chegamos à linguagem construtora da ciência, em que a metáfora 

intervém como recurso indispensável à feitura e à expressão do saber científico, uma vez 

que o desenvolvimento científico depende do acréscimo de metáforas e, conseqüentemente, 

de reorganizações sistêmicas. Essa importância do processo metafórico é acrescida quando 

reporta-se ao aprendizado científico na educação básica, pois o "constructivism is based on 

the idea that human understanding by the learner it is based on the learning as construction 

metaphor" (MAYER, 1996, p. 563). Isso posiciona o sujeito em uma rede de relações 

sociais, ou melhor, numa rede de significação, cujos signos agem (semiose) na expressão 

convencional de materialidades (fenômenos) e idealidades (emoções, ilusões, abstrações). 

Neste contexto semiótico, o sujeito internaliza, de acordo com suas 

necessidades e interesses, um conjunto de saberes instituídos, sendo que essa introjeção 

subjetiva, em processo perene, faz face ao que já mencionamos como discurso instituinte, 

ou seja, o sujeito sempre tem referências (reconhecidas pelos educadores como o 

"conhecimento prévio"), a partir das quais, principalmente em situações de aprendizado, o 

sujeito confronta o saber institucional (procedente da ciência, com intervenções do professor 

e do livro didático), produzindo um discurso pessoal de base específica: em outras palavras, 

fundamentado predominantemente em uma disciplina, a exemplo da Geografia. 

Este, contudo, não é um processo automático, mas um procedimento que 

ocorrerá se orientado para isso, isto é, se houver aprendizado real. 
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Portanto, podemos inferir, do exposto até o momento, que descrição sem 

explicação, enquanto meios do discurso científico, produz um texto/saber estéril, assim 

como a literalidade desse discurso não se desenvolve, e não é ensinado, sem uma 

fundamentação metafórica. 

A metáfora propriamente dita, inserida na feição construtora da linguagem 

científica, interessa-nos em dois dos seus desenvolvimentos recentes: a abordagem 

semiótica realizada por Umberto Eco (2000), que a articula com o nível de produção de 

signos (referências da significação), e a abordagem analítica da linguagem em termos de 

discurso, a partir dos trabalhos de Eni Orlandi (2001; 2002). Com base nestas investigações, 

podemos compreender a metáfora enquanto um conceito e uma prática que orienta e 

subsidia o proceder pedagógico. 

A “semântica da metáfora” de Umberto Eco 

Para Eco (2001), a metáfora tem ambientação específica a partir da seguinte 

condição: “Se a um código fosse dado apenas gerar juízos semióticos, todo sistema 

lingüístico serviria para enunciar sempre e unicamente aquilo que o sistema já estatuiu 

convencionalmente: [...] seria [...] tautológico” (p. 77). Destonando da limitação tautológica, 

todo e qualquer código humano, em sua habilidade evolutiva, conta com a possibilidade de 

enunciação de “eventos não previstos” e de juízos metassemióticos. Em outras palavras, a 

Língua é “...a inteira competence de um falante e, portanto, também o sistema dos sistemas 

semânticos, vale dizer, a forma toda do conteúdo” (2001, p. 77). 

Nesta discussão, a metáfora encontra seu lugar, pois gera enunciados; mais 

especificamente, objetos lingüísticos que questionam a estruturação do código, junto a um 

fenômeno inerente à língua, fenômeno este denominado por Eco (2001, p. 78) como 

“criatividade regida por regras”: 

O primeiro exemplo de tal criatividade, no uso comum da linguagem 

cotidiana, nos é dado pelo emprego de translações de vários tipos e, 

portanto, de figuras retóricas (antes mesmo do que pelo uso 

especificamente estético da linguagem). 

Considerando um Sistema Semântico Global, onde se organizam, em primeiro 

lugar, todo o conhecimento simbólico-conceitual de um indivíduo e, em segundo lugar, o 

mesmo referencial de toda uma coletividade, ocorrem subsistemas semânticos no referido 

código, predispostos todos, intra e intercampo, para a interação no trabalho de produzir 

sentidos e transmiti-los, ou seja, pensar, comunicar e organizar o aprendido. A metáfora 

conta com esta organização para inserir-se e/ou prolongar sua existência no código: 
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A imaginação seria incapaz de inventar (ou de reconhecer) uma 

metáfora se a cultura, sob forma de possível estrutura do sistema 

semântico global, não lhe fornecesse a rede subjacente das 

contigüidades arbitrariamente estipuladas. A imaginação nada mais é 

que um raciocínio que percorre apressadamente os atalhos do 

labirinto semântico, e na pressa perde o sentido da estrutura férrea 

deles (ECO, 2001, p. 90). 

Isto posto, Eco nos relata o uso e a condição de semelhantes criatividade "regida 

por regras": 

A maioria das nossas mensagens, da vida cotidiana à filosofia 

acadêmica, estão tecidas de metáforas. O problema da criatividade 

da linguagem não emerge apenas no âmbito privilegiado do discurso 

poético, mas toda vez que a linguagem – para indicar algo que a 

cultura ainda não assimilou [...] – deve inventar possibilidades 

combinatórias ou emparelhamentos combinatórios ou 

emparelhamentos semânticos não previstos pelo código”(p. 79). 

Nesse sentido, é possível dizer/prever que a metáfora é comunicacional e, 

conseqüentemente, cognoscitiva. 

Metáfora e metonímia, de acordo com Eco (2000, p. 78), sintetizam os tropos: 

...toda metáfora pode ser reduzida a uma cadeia subjacente de 

conexões metonímicas que constituem a ossatura mesma do código 

e pelas quais se rege a constituição de todo campo semântico parcial 

ou (em teoria) global. 

Isso acarreta, principalmente para a metáfora, um entendimento relevante de questões 

relacionadas à linguagem, posto que, para este conceito, arregimenta-se um “campo de 

possibilidades orientadas”, a partir do qual o código é germinado com uma abertura do plano 

da expressão comunicacional. 

Uma vez compreendido estes precedentes, Eco (2000, p. 91) conceitua a 

metáfora como 

Uma entidade fica em lugar da outra em virtude de uma semelhança 

entre ambas. Mas a semelhança decorre do fato de existirem no 

código relações de substituição já fixadas que de alguma maneira 

uniam as entidades substituídas às substituidoras. 
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Este entendimento que, à primeira vista, reproduz o que se conhece há milhares 

de anos sobre metáfora, amplia o conceito ao aferir-lhe uma compreensão do subterrâneo 

subjacente à linguagem. A importância disso é ampla; permite-nos, inclusive, reconhecer as 

propriedade cognitivas da metáfora, como retomaremos adiante. 

Conforme visto, Eco (2000) desenvolve o conceito de metáfora na confluência 

entre o significante e o significado na conformação referencial da produção da palavra. Eni 

Orlandi (2001, 2002), por seu lado, trabalha esses mesmos parâmetros em uma escala 

maior, a do discurso, de maneira geral entendido como o "...efeito de sentidos entre 

locutores" (ORLANDI, 2002, p. 21), isto é, o conjunto determinado de falas, que encandeiam 

objetos simbólicos e ideologias na configuração de uma perspectiva histórica específica: a 

ciência geográfica, por exemplo, ou o texto de um livro didático desta disciplina. 

Eco (2000) personalizou nas metonímias as palavras convencionalizadas na 

literalidade, isto é, no vocabulário disponível à reprodução de sentidos, e enfatizou as 

metáforas como a criação sêmica de novas possibilidades de entendimento por intermédio 

das palavras, dispondo neste conceito a produção de novos sentidos. Considerando um 

objeto sêmico maior, o discurso, Orlandi referencia a paráfrase e a polissemia como 

recursos estruturadores da produção e da reprodução de sentidos, respectivamente. Para 

tanto, Eco parte do princípio de um Sistema Semântico Global, no qual ocorre as operações 

metonímicas e metafóricas, ao passo que Orlandi principia no pressuposto de uma Memória 

Discursiva. Assim, um discurso como o geográfico só é possível quando a memória 

discursiva é acionada, fazendo com que o sujeito, a partir dela, reproduza sentidos, ou 

confronte-os, reformulando perspectivas: “A observação do interdiscurso nos permite [...] 

remeter o dizer [...] a toda uma filiação de dizeres, a uma memória, e a identificá-lo em sua 

historicidade, em sua significância...” (ORLANDI, 2002, p. 32), de modo que “...quando 

pensamos discursivamente a linguagem, é difícil traçar limites estritos entre o mesmo e o 

diferente. Daí considerarmos que todo o funcionamento da linguagem se assenta na tensão 

entre processos parafrásicos e processos polissêmicos” (ORLANDI, 2002, p. 36). 

Embora a polissemia não seja exatamente a inovação, mas sim a pluralidade de 

formas para o mesmo, para o discurso maior explícito na coletividade, as metáforas 

configuram-se essencialmente como produtoras de sentidos, pois só é possível confrontar a 

apresentação (por exemplo, a exposição do professor ou a leitura do livro didático) com a 

previedade sêmica do sujeito: 

Em princípio não há sentido sem metáfora. As palavras não têm, 

nessa perspectiva, um sentido próprio, preso a sua literalidade [...], o 

sentido é sempre uma palavra, uma expressão ou proposição por 

uma outra palavras, outra expressão ou proposição; e é por esse 
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relacionamento, essa superposição, essa transferência (metaphora), 

que elementos significantes passam a se confrontar, de modo que se 

revestem de um sentido [...], o sentido existe exclusivamente nas 

relações de metáfora (realizadas em efeitos de substituição, 

paráfrases, formação de sinônimos) das quais uma formação 

discursiva vem a ser historicamente o lugar mais ou menos provisório 

(ORLANDI, 2002, p. 44). 

Assim a teoria da análise do discurso, aliada à semiótica, como ressaltado até 

aqui, reforça, em um plano mais geral, a legitimidade da expressão e da abordagem do 

sujeito em face das falas institucionais, revelando, como temos defendido, a importância da 

liberdade e das práticas textuais no ensino. 

Discurso metafórico e educação 

A perspectiva da metáfora como atuação dialética entre o espaço e a linguagem 

sugere subsídios para uma análise da educação como um todo. De acordo com Eco (2000), 

metáfora e metonímia já foram explicadas, em 1956, pelo lingüista Roman Jackobson, como 

forma de substituição dos eixos paradigmáticos (a cadeia da Língua) e sintagmáticos (a 

cadeia da Fala), respectivamente. Este raciocínio pode ser ampliado ao sobrepor-se aos 

eixos metáfora/paradigma e metonímia/sintagma, uma visão do instituinte e do instituído. 

O aprendizado do educando, como não poderia deixar de ser, é uma relação 

entre o instituído e o instituinte. Se o instituído é um ponto referencial de partida, o instituinte 

é a sua negação, o único recurso do contradiscurso. Nem sempre, entretanto, negação em 

sentido literal, mas sim ampliação, complementaridade, revisão. A negação do discurso 

instituído é a interrupção do conhecimento em repouso, ou seja, coloca este conhecimento 

em crise, no sentido etimológico deste termo: decisão, julgamento. Portanto, o instituinte 

significa um redirecionamento estrutural e funcional de uma concepção exaurida do mundo, 

rumando a novas vertentes, isto é, à critica, cuja etimologia é julgar, discernir. Ou 

simplesmente a apropriação particular do instituído, evidenciando a pluralidade do mesmo, 

conforme ressalta Orlandi (2002). 

Não há dúvida de que as experiências pessoais do educando configuram uma 

parte importante do discurso instituinte, e estas experiências são os pressupostos de um 

pensamento metafórico, a partir do qual o estudante poderá dialogar com o mundo, com o 

poder dominante. Produzir conhecimentos direciona uma responsabilidade admitida 

unicamente na autoridade (não no autoritarismo), no discernimento da funcionalidade das 

idéias, dos fatos e dos fenômenos que englobam o aprendizado. 
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A ficção, que também é um discurso metafórico, mesmo quando se afasta do 

real, oferece ao ensino-aprendizagem de Geografia referências e possibilidades 
sincrônicas ao longo de uma determinada faixa temporal: “É uma fonte que auxilia o 

desvendar da realidade, as mudanças naturais e os modos de o homem relacionar-se com a 

natureza em diferentes épocas” (FONSECA, 1995, 54). 

 De certa forma, a literatura é um ensaio sobre o passado, reconstituindo 

aspectos da totalidade de realidades pretéritas; e, do mesmo modo, é um ensaio sobre as 

possibilidades sociais, tecnológicas, culturais, econômicas e políticas do futuro, podendo, 

ainda, por que não?, analisar aspectos e óticas atuais da realidade. O momento de se 

reconstruir um texto pela leitura, ou de visualizá-lo e ouvi-lo nos filmes, nas encenações 

teatrais etc., faz com que a narrativa ganhe verossimilhança; neste momento, o texto habita 

o leitor fazendo com que ele se sinta lidando com as situações presentes em sua leitura. Tal 

sensação auxilia o sujeito a formular opiniões individuais e articular pontos de vista sobre a 

sua realidade que, afinal, de uma maneira ou de outra, interage com as realidades 

anteriores e posteriores à sua. 

Assim, quando falamos de uma educação textual, reafirmamos que o discurso 

científico didático não pode ser uma mera minimização da cientificidade, que perigosamente 

pode legar ao estudante a noção de ser a escrita e a leitura tarefas escolares, e não práticas 

cotidianas que agem no sentido de melhorar a percepção do mundo e a qualidade de vida. 

A metáfora e o processo cognitivo 

De acordo com Garcia, 

A existência de similitudes no mundo objetivo, a incapacidade de 

abstração absoluta, a pobreza relativa do vocabulário disponível em 

contraste com a riqueza e a numerosidade das idéias a transmitir e, 

ainda, o prazer estético da caracterização pitoresca... (GARCIA, 

1995, p. 85). 

incentivam o mecanismo da metáfora. Esta, conseqüentemente, atua no contato com o 

novo, ou com a renovação, re/produzindo denominações e atributos inéditos para o corpo 

semântico geral, ou, e especialmente, para o Sistema Semântico Global/Memória discursiva 

do indivíduo/estudante. A metáfora, portanto, é didática. 

O uso da metáfora como aliado educacional necessita de duas perspectivas: a 

do educando e a do professor; ambas devem prever uma realidade comum, que sirva de 

pressuposto para o diálogo com o discurso instituído. Valer-se do pensamento metafórico 

em sala de aula oferece ao conhecimento vários caminhos a serem percorridos, não apenas 

a visão aterradora de uma única possibilidade de entendimento. 

 14535 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

As metáforas, pelo menos enquanto expressão enunciativa, não são muito 

utilizadas nos manuais escolares de Geografia, talvez por existir uma coerção, por parte da 

academia, das editoras, da política do livro didático etc., que "obrigam" uma escrita didática 

mais fechada, mais comprimida na literalidade. Entretanto, evidenciando a força que a 

linguagem delas exige, ocasionalmente, estão presentes, como podemos exemplificar nas 

situações seguintes: 

Essa luz [de uma estrela] viajou até nós na velocidade limite e, 

como as distâncias no universo são gigantescas, ela pode ter levado 

milhões ou bilhões de anos para chegar até nosso campo de visão" 

(VESENTINI e VLACH, 2000a, p. 25 - negrito nosso); 

Dominar essa noções [de medidas da grandeza] é importante para 

trabalhar com mapas, pois eles normalmente são feitos em 

centímetros ou milímetros, que na realidade mapeada 

correspondem a quilômetros ou metros (VESENTINI e VLACH, 

2000a, p. 50 - negrito nosso). 

...a Europa é bastante recortada e possui grande variedade de 

paisagens naturais (VESENTINI e VLACH, 2000b, p. 15 - negrito 

nosso). 

A partir desses exemplos, consideramos que não é necessário colocar as 

metáforas como um objetivo da escrita; contudo, devido ao poder que elas têm de confrontar 

os sentidos enquanto uma construção entre o que se apresenta e o sistema semântico do 

leitor (prévio e pertencente à vivência pessoal), uma maior abertura para a sua presença 

pode potencializar a produção de sentidos no discurso didático. Os enunciados acima 

evidenciam este fato na medida em que "viajar", "limite", "mapear" e "recortar" 

redimensionam novas leituras aos sentidos anteriormente entranhados na literalidade. 

E nisto reside a presente proposta: conhecer a linguagem dos estudantes, tanto 

quanto conhecer seus espaços, demarca caminhos para multiplicar o saber, as idéias, os 

conflitos e os pareceres sobre a realidade sócio-espacial. 

Reflexões Finais 

Na abordagem semiótica do espaço geográfico, empreendidas por nós em 

trabalhos anteriores (SILVA e VLACH, 2001, 2002), o sentido primeiro da construção e da 

reprodução sócio-espacial é o valor de uso; entretanto, enquanto produtividade social, o 

espaço assume um segundo sentido, o de valor social, do qual, por meio da ciência (ou da 

vivência, se exterior à escola ou à academia), conota um terceiro sentido: o da sua 

 14536  



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

comunicabilidade, intencional ou não. Em outras palavras, uma visão semiótica do espaço 

faz com que este expresse a mesma dicotomia do signo, significado/significante/referência, 

cuja significação é reconhecida na prática geográfica. 

Por conseguinte, pressuposta a relação entre espaço e linguagem, o conceito 

metáfora posiciona-se como um dos mecanismos expoentes de um entendimento semiótico 

do espaço, sendo esta uma de nossas hipóteses; além disso, a metáfora participa dos 

processos cognitivos, ou seja, da construção mental do conhecimento, auxiliando o 

entendimento da realidade do mundo e do pensamento humano, o que é um dos 

procedimentos do educando ao recepcionar/produzir textos. 

A relevância da metáfora para a ciência na atualidade é indiscutível: revisa a 

epistemologia por meio da metalinguagem; sublinha a objetividade, a comunicação, a 

clareza ou a obscuridade do discurso científico; auxilia os processos cognitivos; reporta-se à 

constituição de seu corpo conceitual e teórico na mesma medida em que constitui a 

linguagem em geral. 

Em sua essência, a linguagem é metafórica, sendo que esta característica 

aponta-lhe uma desinência de aprendizado, de produção do novo ou de reprodução 

particular do instituído. 

Portanto, a metáfora, enquanto tradução de um saber à maneira de ser algo, 

personifica as relações do indivíduo (e do coletivo) com o mundo, interagindo o ser humano 

com o pensamento e com a realidade exterior: o pensamento é metafórico. Entre o 

pensamento metafórico e o pensamento científico, se for possível distingui-los, a diferença 

estaria em que este estrutura-se logicamente, isto é, o científico objetiva abarcar o maior 

número possível de sentido descritivo-explicativo a partir de objetos/objetivos restritos, ao 

passo que o metafórico prima por atingir uma visão universal, subjetiva, própria do "mundo" 

holístico da mente do indivíduo, isto é, da sua história e da sua prática de vida. 
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