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Nas discussões sobre Ética e Estética, Bakhtin desenvolve o conceito de “exotopia 

e extralocalidade”, principalmente nas suas considerações sobre as relações entre autor 3 e 

herói 4 , o que possibilita o desenvolvimento da ideia de “excedente de visão” – 

possibilidade que o sujeito tem de ver mais dooutro5 do que a si mesmo.  Bakhtin entende 

que “em todas as formas estéticas, a força organizadora é a categoria axiológica do outro, 

é a relação com o outro enriquecida pelo excedente axiológico de visão para o 

acabamento transgrediente” (GEGe, 2009, p. 46). A extralocalidade pode se manifestar 

pela unicidade do meu olhar sobre a vida, sobre o mundo. Ou seja,  

Se o  outro vivesse a minha v ida, se pudesse ver o mundo como apenas eu vejo, 

se tivesse os mesmos pontos de vista que eu, então eu não precisaria pensar, e 

não haveria a necessidade de expressar meu olhar único sobre as coisas e a vida 

(GEGe, 2009, p. 46) 

Um ato exotópico é aquele em que há um distanciamento entre autor e realidade, 

ou seja, é perceber um evento real e reconstruir segundo sua própria ética. Sugere uma 

saída, uma fuga de uma realidade inquietante, característica exclusiva do animal humano: 

só ele pode reconstruir a realidade que se apresenta por meio de atos-eventos-unitários. Só 

o homem pode sair da sua realidade e recriar o mundo segundo sua própria visão.  

Em suma, exotopia e extralocalização consistem em “achar-se de fora” ou 

“colocar-se de uma maneira única, singular, não comparável a qualquer outra”. Já o 

conceito de trangrediência também nos remete a um extralugar, pois, segundo Ponzio, “de 

fato, significa, também dar um passo, um passo fora de qualquer alinhamento, 

combinação, sincronia, identificação” (PONZIO, 2010, p. 10). Tais conceitos implicam 

no delineamento de um outro: o de responsabilidade, ou seja, ir ao lugar do outro, lugar 
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este que lhe é extra, de forma única, singular e não comparável a qualquer outra, resulta 

num ato responsável sem álibi na existência. Para Ponzio, responsabilidade é: 

[...] um ato, de pensamento, de sentimento, de desejo, defala, de ação, que é 

intencional, e  que caracteriza a singularidade, a peculiaridade, o monograma de 

cada um, em sua unicidade em sua impossibilidade de ser substituído, em seu 

dever responder, responsavelmente, a partir do lugar que ocupa, sem á lib i e se 

exceção (PONZIO, 2010, p. 10). 

A não existência de álibi no ser comporta a minha unicidade e insubstituibilidade. 

Cada pensamento meu, sentimento, desejo, fala, ação é somente é tão somente meu. 

Ninguém no mundo, mesmo que orientado por uma ação exotópica, pode fazer como eu o 

que faço ou por mim. Cada um tem a sua verdade, a sua razão – não objetiva, nem 

subjetiva, mas uma razão responsável. O não-álibi no ser “transforma a possibilidade 

vazia em ação responsável real [...] sem que isso possa ser compreendido como oposição, 

senão “por uma terceira consciência, não encarnada, não participante” (PONZIO, 2010, p. 

26).    

A não existência de álibi no ser me coloca em relação dialógica com o meu outro. 

Não segundo uma relação indiferente, nem tampouco um outro genérico, comum ou geral, 

mas, segundo Bakhtin, um coenvolvimento concreto, uma relação distinta com a vida do 

meu outro, do próprio hodierno, com passado e o futuro de pessoas reais. Em outras 

palavras, numa relação axiológica, social.  

A responsabilidade, para Bakhtin, também reflete o sentido de responsivo, ou seja, 

o ser que é responsável nos atos da vida é também um ser responsivo. Na obra 

bakhtiniana encontra-se com frequência o conceito de compreensão responsiva, que 

remete à relação entre compreensão e escuta, escuta que fala, que responde, mesmo que 

não seja de forma imediata é direta, por meio da compreensão e do pensamento 

participante (MEDVIÉDEV, 2012).   

A responsabilidade muda de acordo com a esfera discursiva em que o texto/objeto 

se insere. Para Bakhtin, há dois tipos de responsabilidade: uma que apresenta álibi, sendo, 

portanto, uma responsabilidade técnica - neste caso um autor pode substituir o outro sem 

comprometer o produto final; e a responsabilidade sem álibi, que se manifesta 

principalmente na arte, onde um autor não pode substituir o outro, pois cada ser é único.   

Responsabilidade com álibi na existência seria então aquela que se manifesta, por 

exemplo, em um texto jornalístico. O escritor relata em sua escrita os fatos tal como 

aconteceram, sem alterar a realidade em que ocorreram. Esse texto/objeto não tem “vida” 

fora do ser autor, não sobrevive fora do contexto em que foi criado, mesmo que tenha 



 

valor histórico. Um jornalista deve reportar a realidade como ela é.  É para Bakhtin o 

tempo pequeno, vive em seu próprio contexto.  

Diferentemente, a obra de arte, segundo Bakhtin, vive em um tempo grande e pode 

ser lida e relida fora do contexto em que foi criada: cada leitura é como nova, como se 

nunca tivesse sido realizada. Pode ser interpretado infinitamente, pelo fato de não existir 

álibi em sua existência. Isso o leva a ganhar vida própria e a vive independente da vida de 

seu autor, dela depende apenas para o início, mas não para o final (BAKHTIN, 2010). 

Acabamento, para Bakhtin (2010), é a possibilidade de um texto ser sempre aberto 

e jamais se fechar em um único significado. Qualidade apresentada pelo texto artístico, 

que em qualquer tempo, em qualquer contexto, está sempre aberto a interpretação, sendo 

que os significados que a ele podem ser atribuídos jamais poderão se esgotar. É o conceito 

de dialogismo bakhtiniano. A noção de acabamento se liga ao campo estético, não sendo, 

portanto, nem ético nem tampouco cognitivo. “Embora, não se possa desconsiderar uma 

imbricação dos elementos éticos-cognitivos-estéticos (GEGe, 2009, p. 09). 

No campo artístico, os elementos da vida são recortados e reorganizados de 

maneira que venham a criar uma nova realidade, uma nova unidade da qual o autor-

criador é ao mesmo tempo um elemento constituinte e organizador.  

O autor aparece como a apropriação de uma voz social que ordena o todo 

estético e essa ordenação é sempre um “ato valorativo”, mas ela só se realiza 

porque a ele é conferida ao mes mo tempo uma posição privilegiada me relação 

ao seu herói e seu mundo: um posição exterior. No p lano da vida (o plano ético), 

somente um excedente de visão permite completar  um ind ivíduo “naqueles 

elementos em que ele não pode completar (GEGe, 2009, p. 09, grifos do autor). 

Tal pressuposto bakhtiniano pode ser exemplificado da seguinte forma: eu não 

posso, ao contemplar-me, realizar um acabamento de mim. Isto porque, segundo Bakhtin, 

não me é possível abranger todos os elementos plásticos e picturais, isto é, o horizonte 

atrás de mim e a minha própria imagem externa, nem expressividade volitivo-emocional 

constituirão o todo. Ainda, porque a minha contemplação se materializa na linguagem das 

minhas percepções internas, e isto é demasiadamente subjetivo. Assim sendo, o 

acabamento é dado pelo meu outro, pois só é possível pelo lugar que ele ocupa em relação 

a mim, conferindo valores aos elementos que me completam, e que, por sua vez, me são 

inacessíveis e transgredientes. Por viver em sociedade, com muitos outros, este 

acabamento tem sempre um caráter provisório, até que eu encontre uma nova alteridade.  

Falar de acabamento implica falar de enunciado. Segundo Bakhtin, vivemos num 

mundo partilhado, lidamos com o inconcluso, com uma realidade em constante formação. 

Esta máxima é compartilhada por Salles (2009), quando afirma que a obra de arte é um 



 

gesto inacabado: a cada vez que me deparar com ela, emitirei um novo olhar sobre a 

mesma, uma vez que no momento em que se deu a contemplação do objeto em questão o 

evento foi único. Neste sentido um enunciado conjugado numa obra de arte, seja musical 

ou de qualquer outra natureza, jamais estará completamente acabado.  

O autor afirma que todo enunciado se constrói a partir de um outro enunciado. 

Segundo Fiorin, todo enunciado é dialógico. Portanto, “o dialogismo é o modo de 

funcionamento real da linguagem, é o princípio constitutivo do enunciado. Todo 

enunciado constitui-se a partir de outro enunciado, é uma réplica a outro enunciado” 

(FIORIN, 2008, p. 24). Ao construir qualquer forma de discurso - seja ela por meio de 

palavras, imagens, sons ou nas mais diversas formas de expressão que utilizo para me 

comunicar -, enunciamos recorrendo a enunciados anteriores, guardados na memória por 

meio da interação. Estes trazem consigo a sua expressão e o seu tom valorativo, que 

assimilamos, reelaboramos e reacentuamos (BAKHTIN, 2003, p. 295).     

O enunciado é o principal ator na concepção de linguagem, isto porque a 

linguagem é concebida de um ponto de vista histórico, cultural e social, que inclui a 

comunicação efetiva e os sujeitos e discursos que nela se envolvem (BRAIT; MELO, 

2008, p. 65).  Enunciar é dirigir-se a alguém, é estar voltado para algum destinatário. 

Para Bakhtin, o sentido de um enunciado se constrói com o outro. Este outro, não 

precisa ser necessariamente um indivíduo da mesma espécie que a minha, muito menos 

ter materialidade física. Conforme Bakhtin, o ato do contato com outro se estrutura sob 

alguns elementos, sendo eles: um sujeito que age, um lugar onde este sujeito age e um 

momento em que age. Na concepção de Duarte, esta tríade representa a lógica da 

interação, assim sendo, cada signo serve às relações sociais existentes entre os sujeitos, à 

necessidade de interação. Refiro-me ao ato de agir, do real, do concreto (DUARTE, 2011, 

p. 43). Quando falo em interação, na relação que se firmar entre o meu eu e o outro, estou 

me colocando no campo dialógico.  

 O diálogo não é apenas uma maneira de se comunicar, também não é somente o 

contato verbal entre dois ou mais indivíduos. Pode-se, segundo Bakhtin, estabelecer 

diálogos nas mais diversas formas de comunicação, utilizando-se de variadas formas de 

linguagem. Para Duarte, 

O diálogo não é somente uma forma de comunicação, tampouco o contato 

verbal entre dois ou mais indivíduos. O diálogo, para Bakht in, é a alma da 

interação, portanto, da compreensão ativa entre os interlocutores, é a própria 

intimidade da interação e a da comunicação entre os homens (DUARTE, 2011, 

p. 41). 



 

Se o meu outro, segundo Bakhtin, pode ser ou não como eu, possuir ou não um 

corpo físico, um diálogo pode ser travado entre pessoa x pessoa(s), pessoa x objeto(s), 

pessoa x animal(ais), e assim por diante. Posso estabelecer um diálogo com uma obra de 

arte, tendo compreensão ou não das intenções enunciadas pelo autor. Até mesmo a 

incerteza, a dúvida e não identificação com a obra de arte, para Bakhtin, é certamente 

resultado em uma interação.  

Esse diálogo poderá também existir no meu eu, ou melhor dizendo,nos meus eus 

interiormente, quando estabeleço relações de uma área de conhecimento com outra. Tomo 

este também como um dos muitos espaços onde ocorre o diálogo, “onde há confrontação 

das mais diferentes refrações sociais expressas em enunciados de qualquer tipo e tamanho 

postos em relação” (FARACO, 2009, p. 62). O diálogo não consiste somente numa forma 

de comunicação, ou em um simples contato verbal entre os interlocutores. Este é para 

Bakhtin “a alma da interação, ou seja, da compreensão ativa entre os interlocutores, é a 

própria intimidade da interação e da comunicação estabelecida entre o eu e o outro” 

(DUARTE, 2011, p. 41). 

 

Relendo Bakhtin6  na música: o texto musical visto através das lentes conceituais 

bakhtinianas  

 

A minha possibilidade de responder a um determinado evento, sendo o meu pensar 

único, responsável pelas consequências de minha extralocalização, é um ato exotópico. 

Tais características estão sim presentes na música. Na obra Pachïvà – Microsséries para 

flauta doce e piano, tal característica aparece no segundo movimento, intitulado II – 

Ladainha, onde direciono meu olhar de autor para uma obra de meu orientador intitulada 

Quatro visões, de 1991, em que o quarto movimento da obra é iniciado com uma escala 

de seis tons.  

 

 
 

Fig. n.º 01. Escala hexatônica(de seis tons) que dá origem ao quarto movimento de Quatro visões 
 

Utilizo no segundo movimento de minha obra (já identificada acima) a mesma 

escala com a nota sol transposta a uma terça maior acima e com a presença de uma sétima 
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nota: um dó, formando uma escala heptatônica, cuja figura numérica é importante na 

concepção desta parte da obra. O motivo gerador forma uma figura geométrica parecida, 

mas, o meu discurso musical nesta obra é totalmente diferente do contido no quarto 

movimento de Quatro visões, o que denota também um caráter de alteridade 7 . Já a 

exotopia fica por conta do olhar para uma obra composta 9 anos antes, buscando 

elementos de uma realidade passada, que se configura como um extralocal, para constituir 

uma outra realidade, com um pensamento inteligente, único e responsável, pois a obra não 

é uma cópia de Quatro visões e assim se configura, pelo fato de que nesse movimento 

exotópico, em que me coloco em uma extralocalidade de autoria, continuo a ser eu, logo, 

a minha resposta discursiva responsável ao quarto movimento de Quatro visões não pode 

ser a mesma do seu ator.  

 

 

Fig. n.º 02. Fragmento do segundo movimento  Ladainha de Pachïvà. Microsséries para flauta doce e piano, 

de 2010. 
 

Um enunciado sempre pode ser retomado, mas jamais se repetirá tal qual 

idealizado. Este movimento de olhar para o passado, para uma outra realidade, e 

respondê- la por meio da criação de uma realidade outra, buscando um tempo outro, 
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diferente daquele em que a obra está sendo concebida, este tempo dual no mesmo espaço 

constitui também um olhar cronotópico8. 
 

 
 

Fig. n.º 03. Fragmento de JCB n.º 02 

  

Duas outras obras mostram o conceito de exotopia, extralocalidade e 

responsabilidade. São elas, Jardins dos caminhos que se bifurcam n.º 02– doravante JBC 

e Quatro cantos póstumos daqui em diante QCP, compostas em 2010 e 2012, 

respectivamente. Na primeira obra, composta em parceria com Espírito Maria Dolores e 

Maria José, houve rotineiramente um transe durante o período de concepção da obra, 

quando por vezes “minha consciência era tomada por uma outra” que anulava por 

completo o meu eu. O exemplo mais contundente deste processo está presente na página 

seis, cuja imagem por mim áudio-visualizada era praticamente impossível de ser transcrita 

usando minha percepção musical naquela época, sendo necessário a tomada do meu corpo 

pelo Espírito para que o mesmo fosse escrito. 

Na segunda obra – QCP – a exotopia se faz presente na autoria da obra, atribuída 

aos Espíritos Maria Dolores, Maria José e Irmão. Ainda outros pontos na obra apontam 
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para uma ação extracorporal: a formação de imagens por meio da fusão ou 

desestruturação do pentagrama, como pode ser visto nas figuras seguintes. A obra é 

concebida axiologicamente, ou seja, nas relações sociais do cocriador, dando-a conteúdo 

religioso que é ligado aos materiais sonoros ali presentes, formando assim sua forma 

estética significativa, é uma homenagem dos autores aos que serviram no exilio, tendo 

sidos arrancados de sua terra natal.  

 

 

 
 

Fig. n.º 05. Fragmentos de QCP. 

 

Cada canto faz referência a uma região africana que enviou pessoas ao Brasil para 

serem escravizadas. Recordando Cabinda, Lamento Rebolô, Canto por Benguela, 

Monjolo minha doce Monjolo - nesta ordem são apresentados os cantos, sendo que o 

segundo tem na canção de trabalho Kamalondoda Zona do Cobre africana seu principal 

fio condutor. Esta característica se configura também como um cronotopo. O enunciado, 

seja ele artístico ou não, terá sempre a voz de outros, se constitui de outros enunciados 

anteriores e manifesta sempre a possibilidade de “falar” de outro enunciado, com outros 

enunciados. Tem o “sabor” de outro enunciado.  



 

Na concepção bakhtiniana, eu não posso realizar um acabamento  da minha própria 

obra. Isto porque estou envolto na mesma aura na qual meu herói foi concebido, o que me 

impossibilita de vê-lo em sua plenitude. Sua realidade foi almejada, desejada por mim 

enquanto criador, pois a realidade primeira me inquietava (SALLES, 2009). O início de 

sua vida partilha da minha própria vida. Sendo assim, mesmo que o faça, este acabamento 

não seria isento das paixões, logo, subjetividades que me remetem a obra.   

No entanto, posso aqui citar alguns exemplos de acabamentos, proferidos pelos 

meus outros – espectadores presentes no concerto de estreia de JCB n.º 01 e num recital 

palestra e ainda um outro referente a obra Pachïvà no Enflama 79. Ao final do recital, um 

presente me procurou e me parabenizou pela estreia da obra JCB n.º 01 e confidenciou 

que “achara muito lindo aqueles sons de índios e pássaros”. Este, portanto, é um exemplo 

real de acabamento na concepção bakhtiniana.  

O exemplo a seguir, prova que o conteúdo ético-cognitivo e o significado 

ideológico do material se fundem e se tornam perceptíveis na forma estética musical. No 

debate, após a apresentação dos procedimentos composicionais e concepção de JCB n.º 01, 

um dos colegas de sala se manifestou dizendo “senti-me num vazio”, outro que era levado 

de “um ambiente calmo e suave a outro totalmente oposto, de forma abrupta”.  
 

 

Figura n.º 06. Fragmento da obra JCB n.º 01, de 2010.  

 

Ora, o propósito na concepção foi exatamente este, ao realizar uma triangulação 

entre as notas fá, sol e si, segundo suas representações astrológicas e, ao conceber 

elementos rítmicos que são contrapostos por outros planos, sem movimentação, o som da 

palavra em oposição ao som da flauta, buscando o contraste nas ambiências sonoras. No 

Enflama, uma flautista me confidenciou: “achei lindo os saltos de intervalo do primeiro 

movimento da sua música Pachïvà, é lindo e faz parecer que tem duas flautas tocando, ao 

invés de uma”. 
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