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Abstract. This very first inquiry into a didactic material focuses a semantic 
strategy formulated in order to offer a intelligible contact with a theory 
which is not well established as didactic matters use to be. Since the 70s 
this geographic theory assumes its object of study as a social instance. 
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Resumo. A jurisdição semântica de uma teoria, num material didático, 
simplifica percursos teóricos. Aqui, reúnem-se notas sobre um material que 
tem base na Geografia crítica – vertente que refez o objeto de estudo desse 
campo, desde 1970, propondo o espaço geográfico como instância social. 
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1. Contexto e justificativa 

 O corpus submetido a análise neste ensaio é um primeiro recorte estabelecido 
com vistas à observação da construção dos sentidos num material didático de Geografia 
que faz parte do projeto educacional Cursinho da Poli, formulado pelo Instituto para o 
Desenvolvimento da Educação - do Grêmio Politécnico da Universidade de São Paulo.  

 Como material didático, esse conjunto de textos se inscreve num gênero 
secundário, conforme os lineamentos de Bakhtin – um arranjo de relativa estabilidade, 
com uma elaboração característica, por exemplo, do discurso científico. Neste caso, o 
gênero material didático acolhe especificidades do discurso didático da ciência 
geográfica. Evidentemente, essa inscrição tem desdobramentos variados, mas, se 
consideramos que "cada gênero presume um contrato específico pelo ritual que define" 
(MAINGUENEAU: 1997, 34), por mais fluidas que pareçam as fronteiras tipológicas, é 
possível reconhecer que há gêneros, se identificamos conjuntos de coerções genéricas. 

 No material didático, esse estatuto delineia, de saída, três condicionantes 
fundamentais: 1. o caráter de autoridade (apresenta-se como fonte de conhecimento do 
mundo) e 2. o caráter de território da certeza (conceitua, define, demonstra...), do que 
decorre 3. um efeito de univocidade (trata-se de uma voz formalizada, autorizada a 
ensinar as coisas). Assim entendido, o material que examino está restrito a um sistema 
de expressões mais ou menos definidas, que se organizam com vistas a apresentar um 
conjunto de referências assumidas como estáveis, na medida em que caracterizam um 
campo de saber. É precisamente essa relação entre sistemas de expressão e referências 
que desperta inquietações de ordem semântica: que "coisas do mundo" "apresentar"?  
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 Ducrot observa, numa de suas revisões metodológicas (1995), que os "fatos" 
submetidos à observação são recortes feitos a partir da própria teoria encarregada de 
explicá-los. No que diz respeito ao material didático, seguindo esse raciocínio, produz-
se uma certa apresentação de "coisas do mundo" que se constituem, então, em dados 
recortados por um certo método, que opera com certos instrumentos, forjados por certos 
princípios. Freqüentemente esse é o percurso explícito dos trabalhos acadêmicos; no 
caso do material didático, em geral, há uma paráfrase resumida do que se produz nas 
universidades, ao que se acrescentam exercícios – como testagem de modelos, aplicação 
de conceitos ou percursos de (re)construção de certos objetos-de-conhecimento.  

 Não discuto, aqui, a validade pedagógica ou formadora do material didático tal 
como o inscrevo num gênero. Observo, com base nesse quadro de coerções, o modo 
como um material específico produz fissuras no que se poderia chamar de default do 
gênero e, com isso, assume outros efeitos – incongruências, flancos, falhas... Parece 
plausível dizer que a editoria desse material considera, na sua prática, a opacidade da 
linguagem e credita essa condição à historicidade dos enunciados – do que resultam 
aulas destituídas de efeito unívoco e inequívoco. 

 

2. A jurisdição semântica de uma teoria que vai parar na escola 

2.1. jurisdição semântica 

 Oliveira, em recente artigo que procura circunscrever o objeto da Semântica, 
questiona: "é o significado uma relação causal entre as palavras e as coisas? Será ele 
uma entidade mental? Ele pertence ao indivíduo ou à comunidade, ao domínio 
público?" E conclui: "essas perguntas, caras ao semanticista, levam a enfrentar a 
questão espinhosa da relação entre linguagem e mundo e conseqüentemente a buscar 
uma resposta sobre como é possível (se é que é possível) o conhecimento (...) Há várias 
semânticas" (2003: 18). Aqui, examino um conjunto de aulas sem privilegiar uma 
instância ou uma estrutura, como o léxico ou a subjetividade; ao modo da Análise do 
Discurso de linha francesa, procuro observar os efeitos de sentido: as marcas com que o 
discurso se faz verdadeiro, os diversos dispositivos que lhe asseguram uma coerência.  

 Para tanto, considero o discurso como uma dispersão de textos cuja inscrição na 
história lhe outorga o status de espaço de regularidades enunciativas. Quanto aos 
aspectos do sentido, acolho a noção de semântica global proposta por Maingueneau: 
trata-se de encontrar o sentido num "sistema que investe o discurso na multiplicidade de 
suas dimensões". Intertextualidade, léxico, temas, o estatuto dos co-enunciadores, a 
dêixis enunciativa e o encadeamento coesivo articulam-se conforme restrições de uma 
semântica global, que não são apenas reguladoras de idéias; "o sistema de restrições 
define tanto a relação com o corpo, com o outro... quanto com idéias; é o direito e o 
avesso do discurso, toda uma relação imaginária com o mundo (...) sem definir qualquer 
plano privilegiado, optando pela 'energeia' de uma competência contra a estática de 
formas" (1984: 105). Numa formulação de Bakhtin, tão sucinta quanto clara: "a língua 
penetra na vida através dos enunciados concretos que a realizam, e é também através 
dos enunciados concretos que a vida penetra na língua" (BAKHTIN: 2000, 282). 

 Para o que segue, então, as "coisas do mundo" põem-se como objetos-de-
discurso, não como descrições de um mundo prévio, tampouco como passíveis de 
verificação de seus aspectos vericondicionais – as práticas discursivas são também 
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construção do mundo. E, num material didático, um objeto-de-discurso se faz objeto-de-
conhecimento: "objeto que muda, que tem uma história inscrita na história da ciência da 
qual é objeto, na confrontação de suas teorias, nas práticas específicas que o 
caracterizam, assim como nas condições históricas que produziram essa história, essas 
confrontações, essa prática" (HENRY: 1992, 16). 

2.1.1. a ciência geográfica desde 1970  

 Em O dizer e o dito, Ducrot firma um estatuto jurídico para os enunciados. Não 
prossigo com os aspectos pragmáticos que o autor elabora, mas retenho a noção de 
jurisdição para prosseguir com a semântica global. Pensar a jurisdição de uma teoria, 
nesses termos, é pensar seu alcance e suas formas de alcance, o modo como uma 
autoridade lhe é atribuída e regula uma determinada categoria de práticas, acusando 
infrações. A jurisdição de uma teoria diz respeito ao modo como suas formulações 
fazem sentido numa comunidade que, assim, as desenvolve e sistematiza, garantindo-
lhes sentido. Considere-se, ainda, que os conceitos de uma teoria, a rigor, não têm um 
sentido, mas uma função num processo; "em outras palavras, as 'idéias científicas', as 
concepções gerais e particulares (epistemologicamente regionais) historicamente 
apontáveis para cada época dada – em suma, as ideologias teóricas e as diferentes 
formas de 'filosofia espontânea' que as acompanham – não estão separadas da história 
(...): elas constituem 'compartimentos' especializados das ideologias práticas sobre o 
terreno da produção dos conhecimentos, com discrepâncias e autonomizações variáveis" 
(PECHEUX: 1997, 191).  

 No caso da geografia moderna, desde o século XIX, uma tradição dicotômica 
perpassa sua história. Pode-se dizer que Humboldt, Ratzel e La Blache publicaram obras 
fundadoras, cujas preocupações sobre o território se colocavam como função de Estado, 
o que produzia uma geografia política desdobrada a serviço do Estado. Informações 
sobre acidentes geográficos e contornos territoriais ganhavam relevância na sua 
articulação e desenvolveram-se, desde aí, reflexões que se assentavam sobre a 
dicotomia geografia física e geografia humana – a primeira, encarregada dos aspectos 
ditos naturais; a segunda, voltada ao estudo do caráter social das formas moldadas pelos 
homens. O espaço era entendido, então, como matéria inerte, receptáculo de tudo isso. 

 Na década de 1970, opondo-se a essa concepção, nasceu a Geografia crítica. 
Primeiro na França, e logo difundida em muitos países, buscava incorporar o 
materialismo dialético e, conseqüentemente, suplantar a omissão das tensões e 
contradições que constituem o espaço geográfico. Até aí, a produção geográfica se 
propunha como leitura "neutra" do mundo. Mas, bebendo nas águas de alguns geógrafos 
anteriores à efervescência desse período e nas produções dos teóricos de Frankfurt, de 
Kropotkin, Foucault, Marx e marxistas como Gramsci, redefine o espaço geográfico 
como objeto da Geografia (para alguns, uma tautologia). Hoje há Geografias críticas, 
dados os desdobramentos havidos. Para o que segue, basta o relevo de dois pontos: 1. o 
espaço, entendido não mais como tábula rasa, tem no brasileiro Milton Santos um 
teórico que, desde a França dos anos 70, contribui para a delimitação do espaço 
geográfico como instância da sociedade; daí, para a re-elaboração de categorias 
fundamentais – lugar, região e mundo – e a elaboração da categoria formação 
socioespacial, das quais releva a busca por superar a dicotomia; 2. na mesma condução 
desse processo da ciência geográfica, nos anos 1980, houve uma reorientação da 
Geografia escolar, com certa abertura para essa nova dimensão dos estudos geográficos. 
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2.1.2. o discurso da ciência geográfica no material didático do Cursinho da Poli  

 Esse material nasceu para acolher uma demanda de décadas, possibilitando 
passar de 800 vagas subsidiadas por material produzido alhures para 15.000 atendidas 
por um material adequado aos propósitos da instituição: uma preparação pré-
universitária (não apenas pré-vestibular) capaz de promover inclusão cultural. Os 
autores são professores da casa e têm uma liberdade editorial peculiar: decidem sobre 
abordagem, recortes, iconografia, extensão de texto... – e tudo é discutido pelo coletivo 
de autores e editores (e revisado anualmente). Logo, na produção desse material, não 
predominam os procedimentos típicos do meio editorial de livros didáticos. 

 O caráter institucional em que os discursos das diversas disciplinas desse projeto 
se estabelecem tem suas contradições, as quais, parece, não pretende suplantar ou 
resolver, mas suportar. No frontispício dos cadernos de aulas, registra-se: num país em 
que jovens envelhecem do lado de fora das cercas e dos muros da Universidade, 
queremos, primeiro, dividir o direito de sonhar com ela. Depois, o direito de 
transformá-la. É possível ver aí um sentido atribuído a formação pré-universitária. 

 No material de Geografia, essa noção leva em conta que se conjugam, nesse 
ambiente, experiências escolares as mais diversas e diretrizes teóricas definidas pelos 
exames vestibulares, portanto há uma espécie de universalidade que impõe aos autores 
certa reprodução do já-instituído; ao mesmo tempo, a Geografia crítica é assumida 
como aparato teórico, em especial as formulações de Milton Santos, com o que se 
propõe a transformação das práticas de construção do conhecimento geográfico 
consagradas no aparelho escolar. Assim se encaminham as aulas, num percurso cujo 
sentido está em estudar rios e montanhas e também shoppings, bibliotecas e agências 
reguladoras, sempre na sua articulação sistêmica. "Considerar assim o sentido indica 
que ele não pode estar relacionado com a forma-sujeito 'indivíduo-sujeito', ser 
procurado nas palavras, no texto ou no discurso de um indivíduo, mas na relação desse 
texto, dessas palavras, desse discurso individual com outros textos, outras palavras, 
outros discursos." (HENRY: 1992,140). Neste material, parece tratar-se não de um 
efeito imposto ao sujeito absolutamente, mas de um assujeitamento que inclui certa 
margem de manobra – o que fundamenta, por exemplo, o sonho de transformação na 
abertura dos cadernos. Nessa construção de objetos-de-conhecimento, explicitam-se 
sujeitos que "deixam suas marcas nos objetos que produzem" (POSSENTI: 2002, 128).  

 Nas aulas introdutórias desse curso de Geografia, fundamentalmente, a noção de 
Natureza é refeita com a delimitação da formação socioespacial e a definição do 
(conceito ainda novo) espaço geográfico. Mas o material se apresenta numa macro-
organização tradicional: há três frentes – Geografia do Brasil (GB), Geografia Geral 
(GG) e Geopolítica (GP). No arquivo completo dos cadernos, o que se verifica é que 
GB procura instrumentalizar – apresenta a discussão da área, conceitua, lê mapas, 
tabelas, gráficos e fotos, exemplificando predominantemente com o território brasileiro 
(uma certa Geografia geral que coloca em relevo os fatos geográficos do Brasil); GG 
aborda aspectos mais filosóficos e, valendo-se do escopo de GB, estabelece 
regionalizações no globo para tratar de suas formações nos aspectos econômicos (não 
seria, então, uma Geografia mundial ou regional?); GP trata das relações internacionais 
contemporâneas, num recorte bastante específico, que aborda guerras, tratados, acordos, 
fóruns e toda sorte de relações entre organismos, corporações e Estados; estuda a 
globalização, para o que talvez geopolítica não fosse o termo... Reproduz-se, desse 
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modo, toda uma tradição escolar que demanda aos autores explicações, por vezes 
prolixas. E no próprio corpo das aulas há remissões recíprocas que colocam em xeque a 
operacionalidade dessa tripartição. Vejamos um conjunto de enunciados desse percurso. 

Percurso das três frentes – títulos de aula (com maiúscula) e subtítulos (minúscula) 

Geografia do Brasil Geografia Geral Geopolítica 

A composição do espaço 
geográfico 

Capitalismo e socialismo: 
transformando o espaço 

geográfico 

Informação, cidadania e 
consciência do mundo 

o homem é natureza ou faz parte 
dela? 

compreendendo o 
capitalismo 

"pela onda luminosa leva o 
tempo de um raio" 

cidades – a maior transformação 
antrópica da natureza 

socialismo: a antítese a nova geopolítica num 
mundo em mutação 

a atual organização da vida 
humana no planeta 

a essência do socialismo o território: sobre espaço e 
poder, autonomia e 

desenvolvimento 

o homem e o conjunto interligado  
de suas construções – os sistemas 

técnicos 

e o que é comunismo? as novas tecnologias da 
informação e o novo mapa 

do mundo 

o período técnico científico-
informacional 

Capitalismo desigual: a 
geografia da pobreza 

democracia, cultura e 
conhecimento 

produção e tecnificação desigual 
do espaço 

primeiras palavras (a história 
humana na Terra é marcada 

pelas desigualdades...) 

A nova ordem geopolítica 
internacional 

Sistemas técnicos – conhecimento e 
representação do espaço no Brasil 

o mundo desigual tal qual 
ele é 

a noção de ordem 
internacional e os atentados de 

11 de setembro 

divisão político-administrativa do 
território brasileiro 

a leitura do mundo (pós-
guerras mundiais) 

a  criação da ONU e a 
ordem bipolar do pós-

Segunda Guerra 

sistemas de reconhecimento e 
informação sobre o território brasileiro 

medindo a desigualdade a nova geometria do poder 

cartografia: instrumento  para a 
produção de conhecimento geográfico 

globalização desigual uma "nova ordem global" 

mapeamento do território brasileiro 
via satélite 

* * 

sistemas técnicos e projetos de 
controle do território brasileiro 

* * 

  Esses tópicos – que não são recortes consagrados – acompanham-se de farto 
repertório iconográfico. Há 40 fotos, passando pela floresta amazônica, por estaleiros, 
plantações, habitações e sistemas viários do Brasil e manifestações mundiais ou eventos 
regionais (como as torres gêmeas em chamas e conflitos étnicos no continente africano). 
Além disso, 37 mapas cartografam diversos aspectos do espaço geográfico – dos 
municípios brasileiros em suas inter-relações aos sistemas fixos e os fluxos (de pessoas 
e mercadorias) em todo o planeta. Há 26 ocorrências de tabelas e gráficos, em geral 
conjugados, que predominam em GP, frente que procura basear a apresentação das 
relações internacionais nos mecanismos e índices criados por elas mesmas. Há ainda 4 
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charges, como a de um "monstro comunista comendo criancinhas", e reproduções, como 
as de diversas capas do Manifesto Comunista ou da tela de Edvard Munch, O grito, cuja 
legenda atesta a profusão de expressões que estas aulas procuram dar a ver: "o estado de 
perplexidade e espanto de um mundo em mutação." 

 Nos "Estudos orientados", roteiros que orientam o estudo autônomo a cada aula, 
dispõem-se as seguintes seções, que exemplifico sumariamente: exercícios (sempre de 
exames recentes); roda de leitura (textos publicados - sobre trabalho, mídia, formação 
territorial, dentre os quais destaco a crônica de Saramago sobre dois comerciantes – "A 
guerra do 104 e do 65"); pesquisar e ler (sugerem-se títulos que aprofundam os temas 
tratados em aula); ver e ouvir (filmes como 2001 - Uma odisséia no espaço e Cidade de 
Deus são sugeridos e comentados, assim como canções de Arnaldo Antunes, Chico 
César e Cartola); navegar (são oferecidos endereços eletrônicos de diversos periódicos e 
de organismos nacionais e estrangeiros relacionados aos temas das aulas); ágora 
(instaura-se a praça pública com discussões baseadas em textos clássicos e textos 
jornalísticos de circulação recente, estimulando a reflexão entre colegas, parentes e 
amigos); senha (uma formulação intrigante fecha cada aula). Às senhas, correspondem, 
de certo modo, as epígrafes das aulas subseqüentes; um exemplo: senha – "o mundo 
contemporâneo é essencialmente capitalista, regido pelo seu ingrediente-mor, o 
mercado. Mas como assim: o mercado rege o mundo?"; epígrafe à aula seguinte, sobre 
geografia da pobreza – "Oh, mundo tão desigual/ tudo é tão desigual./De um lado este 
carnaval, do outro a fome total.", versos da "Novidade" de Gilberto Gil e Herbert Viana. 

 Esse percurso dá a ver uma jurisdição semântica bem ampla mas definida; há 
uma posição avessa a qualquer neutralidade: mapear o mundo não é um exercício 
puramente técnico ou puramente filosófico; compreender-lhe os contornos não é fazer 
um desenho, mas dispor-se à observação de dinâmicas que são sistêmicas e históricas, 
portanto movediças justamente naquilo que lhes garante um sentido: as relações dos homens 
com os lugares que ocupam, entre os homens e entre os lugares que ocupam.  
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