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INTRODUÇÃO 

 

 
Sabemos que  o  enunciado  é  uma  das  instâncias  da  linguagem que  tem como 

ênfase a interação entre locutor e interlocutor, pois há, principalmente, uma condição 

primordial que é o diálogo entre o eu e o tu ou o eu e o outro (BARROS; FIORIN, 

1994).  Todo  enunciado  é  proferido  por alguém e destinado  a um outro  alguém,  tanto 
 

esse   (locutor) que fala para o  outro,  quanto  esse  outro  (interlocutor) que dá sentido 

estão  circunscritos  histórica  e  socialmente  não  só  em  momentos  específicos,  como 

também em papéis sociais específicos.  Em outras palavras, todo enunciado é construído 

para o outro em um determinado contexto. Ou à luz da teoria social de Bourdieu (2007) 

teremos   uma   palavra,   ou   enunciados   dirigidos   a   um   espaço   social   definido   e 

estruturado,  ocupado  por  indivíduos  socialmente  organizados.  Esse  outro,  no  momento 

da  elaboração  enunciativa,  é  muito  importante,  visto  que  é  a  partir  desse  interlocutor 

que o enunciado passa a ser construído e é para ele esse se guia dotado de sentido. Do 

mesmo modo, se o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados é a 

enunciação  (BAKHTIN, 2011), então essa enunciação  é também estruturada. 

A  partir  desse  entendimento,  o  texto  será  desenvolvido  com  o  objetivo  de 

discutir  o  entendimento  de  como  a  divulgação  científica  nos  manuais didáticos    se dá 

pela relação  eu  outro,  que num primeiro  momento  é a relação  cientista  - divulgador - 

público   leigo,   mas  antes  disso   vamos  discutir  alguns  conceitos  necessários  a  essa 

compreensão, o primeiro  deles é dos gêneros discursivos. 
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1 O gênero discursivo 
 

 

A noção de gênero discursivo é, ainda hoje, muito discutida e surge com Bakhtin 

e seu círculo de estudos desde a primeira metade do século XX. Para ele, o gênero é 

condição  primeira da linguagem isso  porque “todas as esferas da atividade humana, por 

mais  variadas  que  sejam,  estão  relacionadas  com a  utilização  da  língua” (BAKHTIN, 

2010,  p.  261) e a efetivação da língua dá-se, sempre, via gênero. Se percebermos que 

para  cada  necessidade  de  comunicação,  a  língua,  na  perspectiva  de  enunciado,  é 

utilizada de uma maneira específica,  então  perceberemos que nela há uma variedade de 

efetivação.  A essa multiplicidade de realização  do enunciado que Bakhtin caracterizou e 

chamou de gênero discursivo. 

Outra característica que marca as formas típicas de enunciados, ou os gêneros do 

discurso,  é  ser o  gênero  “relativamente estável” (BAKHTIN,  2010,  p.  261).   Segundo 

ele,  as possibilidades da atividade humana são  inúmeras e inesgotáveis,  então  por  essa 

razão o suporte dessa atividade também é variado e fecundo de modo que se amplia e se 

modifica  conforme  as  mudanças  funcionais  da  língua.  Assim,  nos valemos dos gêneros 

quando:  damos  bom  dia,  fazemos  uma  pergunta,  damos  uma  resposta,  relatamos  um 

fato  verídico  ou  fictício,  fazemos  uma  carta,  pessoal  ou  formal,  em  uma  conversa 

pessoal ou por telefone. Estamos, ainda, diante dos gêneros quando lemos um gibi, uma 

charge,  uma manchete,  uma revista,  um jornal,  uma fábula, um conto, uma novela, uma 

crônica, um romance, um manual didático,  um artigo científico  etc. 

 

E para cada concretização,  citada anteriormente,  não existe uma estrutura? 
 

 

Vejamos a pergunta e a resposta: ambas podem até ser curtas, mas trazem em si 

uma  diferença  nas  suas  construções.  E  cada  uma  delas  não  traz  em  si  a  função 

comunicativa necessária em cada momento  específico? Entendemos que ao  não atender 

mais às necessidades comunicativas  dos sujeitos,  elas são ampliadas  e ou modificadas. 

A  carta  manuscrita  é  um exemplo,  porque  hoje  já foi modificada e substituída 

pelo e-mail. Apesar de não ter desaparecido é pouco usada. Isso torna clara a noção do 

“relativamente  estável”.     Em  Bakhtin  temos  o  suporte  para  afirmar  sobre  o  caráter 

heterogêneo    dos   enunciados   e   de   seus   modos   de   realização,   bem   como   a 



impossibilidade da comunicação humana real sem os gêneros. Isso quer dizer que só há 

comunicação  porque há gênero. 

Se é por meio do gênero que nos comunicamos “é também com os gêneros do 
 

discurso  que  relacionaremos  as  variadas  formas  de  exposição  científica” (BAKHTIN, 
 

2010,  p.  280).  É  nesse  sentido  que  surgem as  pesquisas  sobre  o  gênero  discursivo 

responsável pela  divulgação  da  produção  científica  ou discurso  de divulgação  científica 

(DC). 

 
 

1.1 A divulgação científica (DC) 
 

 
 

A    divulgação    científica    (DC)   é   considerada   “como    uma   atividade   de 

disseminação,  em direção  ao  exterior,  de conhecimentos científicos já produzidos e em 

circulação  no  interior de uma comunidade restrita” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 107). 

Isso  quer  dizer  que  tem como  meta  a  circulação  do  conhecimento  científico  fora  do 

cerne   da  academia.   Desse  modo,   percebemos,   nessas  relações  dialógicas,   marcas 

discursivas  específicas  que  as  diferenciam dos  demais  gêneros  discursivos.  E uma das 

estratégias  é  a  aproximação  da linguagem do  interlocutor “Em outros termos,  o  eu de 

DV3   [que é o mesmo que o divulgador] articula a linguagem do outro [que é o público 
 

leigo]” (CAMPOS, 2005, p. 05), e aqui constatamos a tensão entre um eu que fala e um 
 

outro que escuta, ou lê, mas também teremos um eu que fala para e pelo outro. 

No  nosso  estudo  teremos tanto  os autores dos manuais didáticos falando  pelos 

cientistas  dos  estudos  literários  como  para  os  alunos,  considerados  o  público  leigo. 

Falam  para  esses  porque  os  manuais  são  a  eles  dirigidos  e  falam  por  eles  porque 

constroem  um  produto  com  tudo  aquilo  que  “imaginam”  que  determinado  grupo  de 

sujeito precisa, nem mais nem menos. Além disso, há ainda um outro representado pelo 

eu que fala e para quem fala, esse outro está representado pelo   divulgador. Dizendo de 

outra  maneira,  esse  outro  é  a  ciência,  ou  o  eu  do  conhecimento  científico  que  o 

divulgador  propõe  tornar  público.   E  para  manter  uma  interação  com  o  leigo,  os 

mediadores têm o  dever de falar pela ciência numa linguagem que seja próxima de seu 
 
 

3   
Campos  nomeia  a divulgação  científica  como  DV, ao  pas s o que Authier-Revuz chama-a de 

DC. Na nos s a es crita optamos  por s eguir a nomenclatura  de Authier-Revuz,  entretanto  nas 

citações  diretas de Campos  manteremos o s eu olhar. De qualquer forma há apenas uma dis tinção de 

nomenclatura, mas não de entendimento. 



interlocutor  (uma  espécie  de  tradução),  mas  que  não  retroceda  a  produção  científica 

divulgada. 

Em todo  caso  entendamos que esse  eu  que elabora o  enunciado  para o outro 

pode  não  ser  a  autoridade,  mas  é  mediador  da  autoridade.  Assim,  os  autores  dos 

manuais didáticos são mediadores entre a ciência literária e o público leigo, e do mesmo 

modo,  são  possuídos  de  poder,  no  sentido  de  que  guiam  seus  interlocutores  pelas 

veredas  literárias  e  a  partir  disso  propõem  como  coerente  o  estudo  que  o  manual 

contém.  Como  já  salientado,  eles  não  só  falam  pela  ciência  como  também para  os 

alunos que terão acesso ao produto final. 

No caso da DC existe diante dela a ciência, juntamente com sua comunidade e o 

senso  comum,  que  é o  universo  exterior da ciência,  ao  lado  das ideologias constantes 

nas  formações  culturais  de  cada  comunidade  e que determinarão  a sua linguagem.  Os 

fatos linguísticos são de natureza social “o que significa entender a enunciação 

indissoluvelmente  ligada  às  condições  de  comunicação,  que  por  sua  vez estão  sempre 

ligadas às estruturas sociais” (BRAIT, 1996, p. 78). 

Comungando  com a Authier-Revuz, Zamboni (1997) entende o DC como sendo 

classicamente    “uma    atividade    de    disseminação,    em   direção    ao    exterior,    de 

conhecimentos científicos já produzidos e em circulação  no  interior de uma comunidade 

restrita” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 107). Ainda salienta ser o grande público, o alvo 

principal  da  construção  discursiva  do  DC,  ou  seja,  tem como  meta  a  circulação  do 

conhecimento  científico   fora  do  cerne  da  academia.  Mas,  não  diferente  da  autora 

francesa,  Zamboni ao  ver o  DC  como  uma atividade de tradução  enunciativa  ,  aponta 

para a  construção  de outro  enunciado.  Primeiro  pelo  fato  de os atores dessa interação 

serem  distintos  -  para  um  “Discurso  Científico”  teremos  um  locutor  cientista  e  um 

interlocutor  do  espaço  científico,  então  as  discussões  das  investigações  são  intrapares, 

os  dois  são  de  um mesmo  círculo,  o  acadêmico;  no  segundo  caso  da  “ Divulgação 

Científica”,  temos  um  locutor  divulgador  e  um interlocutor  leigo  e  não-acadêmico,  ou 

seja,  uma divulgação  extrapares.  Se não bastassem esses fatores, há outros que tangem 

às  ideologias  que  circundam  um  e  não  circundam  o  outro,  ou  seja,  as  formações 

discursivas  e ideológicas  do Discurso  Científico  e da Divulgação  Científica  são outros. 



A DC é, assim, para essa pesquisadora, um novo enunciado   e não apenas uma 

reformulação . Campos (2005, p.5) dirá que, em todo caso, o eu de DC tem um desafio 

que é de articular  a linguagem  do outro [leigo]  assim, 

 
Dizendo de outro jeito, o que es creve ou lê textos de DC, precis a operar com 

o cruzamento  de linguagens , obedecendo  ao princípio  dialógico  de que um 

texto é cons tituído, até certo ponto, pela pres ença reconhecida, ou não, de um 

ou mais  textos . Is s o exige do gênero DC o trabalho de produção de s entido 

identificado por paráfras e, pois DV, até certo ponto, reproduz textos a fim da 

Ciência  com a linguagem do  Público  e, ao mes mo tempo trans forma tais  a 

fim  de  aproximá-los ,  o  que  faz  do  DV  um  produtor  textual  que  tem a 

trans parência do es critor e a originalidade  do autor. 

 

 
Fica bem explícita a presença do outro na produção enunciativa e na construção 

do gênero. Ou seja, a linguagem que o divulgador articula não é a sua linguagem, mas a 

do outro porque é a esse outro que ele procura atingir e dialogar. E por isso entendemos 

existir uma forte tensão na apresentação do enunciado, pois aí há um embate ideológico. 

Tensão  essa  revelada  pela  linguagem utilizada  para  alcançar  o  interlocutor  leigo  e,  ao 

mesmo tempo, não distorcer os resultados produzidos pelos estudos científicos. 

 
 

2 Os manuais didáticos: entre a divulgação científica e a formação científica 
 

 

O  livro  didático  é,  hoje,  uma  das principais ferramentas das escolas quando  o 

assunto  são  as aulas expositivas. No nosso caso, que investigamos a literatura brasileira, 

todos   os   estudos   dispostos   nos   livros   didáticos,   estejam  eles   nos   formatos   de 

compêndios ou manuais, são resultados de estudos científicos acerca dos movimentos 

literários.  De tal modo, que esses resultados são, em suma, divulgações; vulgarização da 

ciência literária brasileira, ou seja, o que temos sobre o Modernismo e Clarice Lispector, 

por exemplo, são informações sobre esse período e essa autora, enquanto contribuidores 

da formação  do Modernismo  brasileiro.  Zamboni (1997, p. 92) afirma  que 

 
[...] nem tudo o que s e faz em divulgação científica é jornalis mo científico. O 

campo  da  DC é mais  amplo  do  que  o  jornalis mo  científico  em termos  da 

maior divers idade de textos que recobre. Ma s a diferença fundamental, a meu 

ver, es tá nas diferentes condições de produção de cada modalidade, inclus ive 

nas dos dis curs os didáticos . 



Considerando o citado acima é que pensamos em relações dialógicas, visto que a 

divulgação  científica  se  dá  nos  mais  diversos gêneros que   dialogam entre si,  ou não, 

visando   à   divulgação   de   conhecimentos   científicos.Em   outras   palavras,   os   livros 

didáticos  de  literatura  brasileira,  são  sim,  um  gênero  que  possibilita     a    divulgação 

científica,   ainda   que   haja   resistência   em  vê-los   como   tais.   E,   não   seria  demais 

acrescentar que o livro  didático  é também um formador científico. 

 
 

2.1 A exotopia na divulgação científica em livros didáticos de literatura  brasileira 
 

 

O conceito de exotopia refere-se ao lugar exterior, ao espaço e tempo. Tal 

entendimento  surgiu  primeiramente  na atividade estética para mostrar a tensão  existente 

entre dois pontos de vista: o daquele que vê e do outro que é visto, mas que também vê. 

Tais olhares se tensionam porque há um olhar acabado, que se refere ao primeiro, e ao 

mesmo tempo um olhar necessitado de acabamento, que só se dará a partir do segundo – 

o tu. A maneira  como esse movimento  funciona  Amorim (2012, p. 96) exemplifica: 

 
Se  tomarmos   o  exemplo  do  retrato,  em  pintura,  falaremos   do  olhar  do 

retratado  e do olhar do retratis ta ou artis ta. O trabalho des te último cons is te 

em dois  movimentos . Primeiro  o de tentar captar o olhar do outro, de tentar 

entender o que o outro olha, como o outro vê. Segundo, retornar ao s eu lugar, 

que  é  neces s ariamente  exterior  a vivência  do  retratado,  para  s intetizar  ou 

totalizar   o  que  vê,  de  acordo  com  s eus  valores ,  s ua  pers pectiva,  s ua 

problemática. 
 
 

 

Esse  entendimento  foi  levado  por  Bakhtin  também  para  o  mundo  ético.  Em 

sentido  estrito,  o  autor trabalhou o  entendimento  exotópico, referindo-se ao trabalho de 

investigação   no   campo   das   Ciências   Humanas.   Esse   ramo   científico   tem   uma 

peculiaridade: o  homem é o pesquisador e o homem é o pesquisado, sendo que ambos 

são   produtores  de  textos.   Essa  característica  anuncia  o  caráter  dialógico  de  toda 

pesquisa  em Ciências  Humanas,  pois  se instala um conflito  entre dois lugares,  a partir 

do lugar exterior, que é o do pesquisador. A dialogia toma corpo nessa tensão do texto 

do pesquisador e do texto do pesquisado, ou seja, o objeto investigado não vem mudo, 

vem, de seu lugar, permeado de dizer e valores, enquanto que no outro lugar, há o olhar 

exterior do pesquisador, também valorativo  e situado. 



Direcionando  a  discussão  para  a  nossas  reflexões  acerca  do  tema  em  tela, 

dizemos que em cada  livro  didático  de Língua Portuguesa há esse olhar exterior de um 

para  com seu  outro.  De  onde  fala o  autor do  livro  didático  é um lugar exterior com 

relação  ao  espaço do aluno, bem como ao do cientista: o primeiro tem um acabamento 

do  segundo e do terceiro justamente por ser exterior a esses. Tanto um quanto o outro 

são produtores de textos e por essa razão qualquer relação que mantiverem entre si será 

dialógica,  pois seus textos carregam vozes que  os constituem.  Lembramos que o  olhar 

do eu sobre o tu é um mirar exotópico, esse eu consegue ter um excedente de visão que 

o tu não tem de si mesmo  e vice- versa. 

Ainda  podemos  considerar  que  cada  sujeito,  do  seu  lugar  e  de  seu tempo,  é 

singular.  Apesar  de  falarmos  de  cientista,  divulgador  e  aluno,  entendemos  que  não 

existirá  determinado  cientista,  divulgador  e  aluno  ocupando  os mesmo  lugares que ele. 

Essa  concepção   de  singularidade  é  presente  em  toda  a  arquitetônica  filosófica  de 

Bakhtin, que juntamente com o entendimento da ética desenvolve todos os seus estudos. 

Aqui essa compreensão  se faz presente,  os autores dos livros didáticos, que adotam o 

papel de divulgadores,  assumem frente ao  outro  que acredita naquela divulgação e que 

pensa  daquela  maneira,  fazem  isso  com  “firma  reconhecida”  haja  vista  assinam  os 

livros.    Não  poderia ser diferente,  pois na filofia de Bakhtin a linguagem é Ato ético e 

responsável,  assim,  a  divulgação  em literatura  brasileira  exposta  nos  livros  didáticos  é 

ato ético de cada autor-divulgador. 

Ainda   há   nessa   arquitetônica   outros   movimentos   exotópicos   marcantes   na 
 

dialogia entre o  eu  e o  tu,  ou eu (divulgador) e tu (cientista),  ou eu (divulgador) e tu 

(aluno).  Quando  na  atividade  estética  Amorim,  aludindo  a um pensamento  de Bakhtin, 

revela  que  “O  ambiente é uma delimitação  dada pelo  artista,  uma espécie de moldura 

que enquadra o retrato (AMORIM, 2012, p. 96)”, esse enquadramento, ou certo 

acabamento,  só  é  possível se entendermos que há aí um movimento  de alteridade,  ou 

seja,  para que o  eu veja valorativamente o  outro,  ele deverá ir ao lugar desse outro e 

voltar ao seu, quando, necessariamente, voltará alterado, pois já não será igual ao sujeito 

da ida, ou seja, em outros termos não será o mesmo homem. 

É o  que ocorre  na relação dialógica da divulgação científica nos livros didáticos. 

Para  que  o  autor  se  dirija  ao  estudante  e  lhe  proponha um estudo  sobre a  literatura 

brasileira,  ele  precisa  primeiro  entender  quem  é  esse  outro  com quem manterá  uma 



relação de credibilidade e, para isso, ele vai ao tu e volta ao seu espaço para “arrematar 

suas  impressões”.  Compreender  esse  estudante é saber  em que lugar ele está situado, 

quais instâncias poderá frequentar,  o  que precisa para conviver nesses ambientes, quais 

as  crenças  que  circulam entre  esse  aluno,  de que realmente precisa e para quê; lê -lo 

como sujeito simbólico e não como pessoa física. Essa leitura realizada que o eu faz do 

tu só é possível pelo lugar que esse eu ocupa, pois do lugar ao lado os valores não são 

os mesmos e por isso  seu excedente de visão  já será outro  e outra também serão as 

representações  desse  aluno.  Mais  uma  vez  com Amorim,  sustentamos nosso  ponto  de 

vista,  chamando  a atenção  para essa ida e volta de modo  que “[...] O  retratista  tenta 

entender o ponto de vista do retratado, mas não se funde com ele. Ele retrata o que vê, o 

que o outro vê, o que o outro olha do que o outro olha (AMORIM, 2012, p. 96)”, ou 

seja, não podemos articular que o olhar do retratista é neutro e que se dilui no olhar do 

retratado, ou o olhar do autor ao ir ao aluno quando volta torna-se o olhar do estudante. 

Por  outro  lado,  e não  paradoxalmente,  o  pesquisador voltará permeado  de valores do 

lugar do pesquisado e seu dizer já traz a marca de uma relação dialógica com o dizer do 

outro. 
 

Em outros termos, as relações dialógicas da divulgação científica nos manuais 

didáticos,  no  que  se  refere  aos  estudos  sobre  a  literatura  brasileira,  só  são  possíveis 

pelos  movimentos  exotópicos  realizados pelo  divulgador,  que nesse caso  é o  autor do 

livro  didático. Esse divulgador está entre dois lugares, bem como se desloca entre esses 

dois, e isso só é possível porque o eu divulgador é exterior ao tu cientista e aluno, sendo 

assim tem um certo  acabamento  de ambos. A figura abaixo, feita por nós, ilustra como 

se dão esse movimentos  exotópicos. 

 

Movimentos  exotópicos da divulgação  científica  no livro  didático: 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

Do seu  lugar exterior o  divulgador se desloca para o  lugar do  cientista com 

o objetivo  de entender o seu lugar, quando o divulgador vai até esse espaço leva 

consigo os  valores,  as  vozes  e  o  olhar  exterior  do  divulgador  para  com o  cientista  

e  nisso estabelece  uma  relação  dialógica; quando  volta ao  seu lugar de divulgador já 

não  é o mesmo  nem no  tempo,  nem no espaço, isso porque foi alterado pelo lugar 

do cientista, que  assim como  o  lugar  do  divulgador é atravessado  de valores,  

vozes,  singularidade. Do mesmo modo ocorre com o deslocamento para o espaço do 

leigo, no caso o aluno. É necessário que o divulgador compreenda que lugar que é 

também ideológico é esse que habita o leigo,  para só depois disso fazer seu papel de 

divulgador.  Enfim, 

 
[...]  da  dis pos ição  s imbólica  de  eu,  DV articula  uma  dupla  

exterioridade dialógica: uma exterioridade em relação a enunciação e o dis 

curs o da Ciência (o  outro)  e  uma  exterioridade  em relação  a  

enunciação  e  o  dis curs o  do Público   (o   outro).   Com  is s o,   DV  

mantém   uma   terceira   exterioridade dialógica:  a do  eu  que  movimenta  

as  duas  enunciações  articuladas  com o propós ito de encenar a 

interlocução  com o Público a fim de aproximá -lo da Ciência (CAMPOS,  

2007). 

 

 

Assim,   o   divulgador,   no   seu  texto   traz,   inevitavelmente,   vestígios  dos  

seus movimentos exotópicos para o  texto  da divulgação, que é resultado dessa 

arquitetônica mostrada.  Além disso,  a divulgação  científica nos livros didáticos só  é 

possível a partir dessa   mediação,   o   que  também  nos  permite  entender  que  o  

texto  de  divulgação científica,  nos  livros  didáticos,  também representa  o  



entendimento  mais caro  à filosofia de linguagem  a dialogia,  a ética. 

 

Considerações finais 
 

 

O  desenvolvimento  do  trabalho  permitiu-nos chegarmos a resultados 

provisórios dos  movimentos  exotópicos  ocorridos  nas  relações  dialógicas  da  

divulgação  científica, em  literatura  brasileira,  nos  livros  didáticos.  Os  movimentos  

exotópicos  enlaçam  as relações dialógicas entre o eu e o tu, o eu divulgador e o tu 

cientista, como também o eu divulgador e o tu aluno. O resultado disso é que em todo 

texto de divulgação científica, estamos no contexto de relações dialógicas. 
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