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A cultura genericamente entendida como sendo o modo de viver de um determinado 

povo em um determinado tempo e lugar nos dá a dimensão do quanto somos constituídos pela 

alteridade, assim como também a constituímos. A isso temos a linguagem como sendo a 

responsável por nossa constituição enquanto sujeito histórico-social. É atrtavés dela que nos 

comunicamos, nos expressamos, interagimos, dialogamos, enfim, nos tornamos quem somos. 

 
No entanto, a linguagem não pode mais ser concebida enquanto tão somente um 

instrumento de comunicação e expressão, ou expressão do pensamento, mas como e, 

sobretudo, um movimento que se constitui na e pela interação com o outro.  

No texto “Marxismo e filosofia da linguagem” Bakhtin/Volochinov (1929, p. 128) 

concebem a comunicação verbal afirmando que “esta não poderá jamais ser compreendida e 

explicada fora de um contexto vinculado à situação concreta.” Ou seja, a comunicação verbal 

se dá na e pela interação social com o outro.  

Já a linguagem não verbal, ao contrário da verbal, não se utiliza do vocábulo, das 

palavras para se comunicar. O objetivo, neste caso, não é de expor verbalmente o que se quer 

dizer ou o que se está pensando, mas se utilizar de outros meios comunicativos, como: placas, 

figuras, esculturas, pinturas, gestos, objetos, cores, ou seja, tudo o que se refere aos signos 

visuais. Porém, vale ressaltar que a linguagem pode ser verbal e não verbal ao mesmo tempo, 

como nos casos das charges, cartoons e anúncios publicitários, por exemplo.  
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Intencionando discorrer sobre o processo de criação da obra “Abaporu” (1928) de 

Tarsila do Amaral, sob a ótica de um movimento exotópico3, explicitamos que tal obra 

configura-se como texto não verbal por se tratar de uma pintura em tela desprovida de 

quaisquer resquícios de grafemas que sejam. Antes, porém, vejamos os conceitos de texto 

ancorados em dois grandes baluartes teóricos: o francês Barthes e o russo Bakhtin. 

Na concepção de Barthes (2010) o texto é antes de tudo uma ação de combinar, de 

enredar, de construir redes de relações, cuja soma dessas particularidades resulta no tecido, 

que também é sentido; lembrando que etimologicamente, o termo “texto” reporta-se à antiga 

técnica de tecer. Daí  justifica-se a aplicação da metáfora têxtil ao signo textual. Para o autor, 

o texto sempre foi tomado “por um véu todo acabado, por trás do qual se mantém, mais ou 

menos oculto, o sentido, a verdade (...)” (BARTHES, 2010, p. 30). E no trabalho desse 

entrelaçamento, de acordo com o pensamento do autor, o sujeito se desfaz nele, comparando 

esse processo ao de uma aranha que se dissolve em suas próprias secreções constitutivas de 

sua teia. Barthes acreditava que toda escrita se fundamenta em textos anteriores, reescrituras, 

normas e convenções, e que estas são as coisas às quais nos devemos voltar para entender um 

texto. 

 Estudioso da linguagem como sistema dialógico de signos, Bakhtin (2010 [1952-1953] 

p. 308-309) diz que “texto é enunciado tendo como dois elementos-chaves que assim o 

determinam: a sua ideia (intenção) e a realização dessa intenção, incluído na cadeia da 

comunicação discursiva.” A perspectiva adotada por Bakhtin é a de que todo texto tem um 

sujeito, um autor, o que fala ou o que escreve e é na produção desse enunciado, no encontro 

da minha palavra com a palavra do outro que se dão os sentidos, considerando que por trás de 

cada texto está o sistema da linguagem. Sendo assim, compreendendo o texto como 

enunciado, como sentido, compreendemos também que esses sentidos são dados a partir das 

relações dialógicas entre os textos e no interior de cada um, mesmo porque cada um é 

individual, único e singular. Contudo, é uma trama de vozes que se entrecruzam, se 

completam, respondem umas às outras. Os enunciados não são indiferentes uns aos outros. 

Eles devem ser considerados, sobretudo, como respostas a outros enunciados. Enfim, texto 

configura-se nessa ótica como sendo plurivocal, pois a plurivocalidade está intimamente 

ligada ao dialogismo, porque um texto só se torna plurivocal quando resulta do embate 

                                                           
3 Com frequência, os conceitos e categorias bakhtinianos estão presentes nas reflexões sobre linguagem/literatura 
e dialogam entre si. Em “O autor e a personagem da atividade estética” podemos encontrar os conceitos de 
excedente de visão e exotopia (distanciamento), sendo que o conceito de exotopia, por exemplo, nasce nas 
reflexões tangentes ao universo literário e somente depois, o mesmo é transposto para uma discussão mais ampla 
de cultura (cultura própria e outra cultura).  



                                                                                           
 

dialógico de muitas vozes sociais, que representam pontos de vista distintos sobre o contexto 

ao qual os sujeitos estão inseridos. 

Adotando a perspectiva do texto plurivocal em sua constituição devido às várias 

vozes que o circundam, um outro conceito nos ajuda a entender como, muitas vezes, se dá 

esse diálogo.  Bakhtin (2003) busca, a partir do conceito de exotopia, explicitar a 

complementariedade da relação eu/outro, pois, segundo ele, “eu devo entrar em empatia com 

esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo de dentro dele tal qual ele vê, colocar-me 

no lugar dele e, depois de ter retornado ao meu lugar, contemplar o horizonte dele com o 

excedente de visão que desse lugar se descortina fora dele” (BAKHTIN, 2003, p. 23). É um 

outro que do seu lugar dá ao eu o acabamento, na mesma proporção em que o eu só recebe o 

que falta ao seu horizonte de visão pelo outro, a partir das possíveis alianças entre 

presenças/ausências e vozes alheias. Nas palavras do autor: 

 

 

em qualquer situação ou proximidade que esse outro que contemplo possa 
estar em relação a mim, sempre verei e saberei algo que ele, da sua posição 
fora e diante de mim, não pode ver [...] toda uma série de objetos e relações 
que, em função dessa ou daquela relação de reciprocidade entre nós, são 
acessíveis a mim e inacessíveis a ele (BAKHTIN, 2003, p. 21). 

 

 

Conforme Amorim (2006), Bakhtin serve-se de um exemplo para conceitualmente 

explicitar a exotopia: ação de um pintor ao retratar alguém que será o retratado. Por um lado, 

o efeito do encontro destas duas posições, retratado e retratante, é o quadro que traz em si a 

expressão deste duplo movimento onde temos necessariamente uma posição exotópica do 

retratante. O esforço criativo do retratante passa por dois momentos: o primeiro se constitui 

pelo propósito de se colocar no lugar do outro tentando se apossar do modo como o seu 

retratado vê e se coloca no mundo, ou seja, o seu ponto de vista axiológico de mundo. Já, no 

segundo momento, aquele que retrata retoma seu lugar, não no sentido da posição física, mas 

sim no sentido da interação, distanciando-se do retratado para que se processe o necessário 

estranhamento que permite diferenciar seus pontos de vista e com isto fazer as devidas 

escolhas de recorte, enquadramento e foco do que ou de quem quer retratar. 

Esse duplo movimento – colocar-se no lugar do outro e, por conseguinte agregar ao 

já visto aquilo que o retratante acha que o outro vê – é que garante o excedente de visão ou a 

exotopia, dando uma forma estética de acabamento ao outro. 

  



                                                                                           
 

Observemos a pintura abaixo: 

 

                                                   
Figura l: Retirada do site https://www.google.com.br 

 

 

Nela, Tarsila do Amaral se serve de um olhar axiológico em razão do seu movimento 

exotópico para retratar a obra “Abaporu”. O quadro foi pintado em óleo sobre tela em 1928 e 

dado de presente de aniversário ao escritor Oswald de Andrade, seu marido na época. A 

artista plástica valorizou o trabalho braçal (pé e mão grandes) e desvalorizou o trabalho 

mental (cabeça pequena) na obra, pois era o trabalho braçal que tinha maior importância na 

época. Essa valoração pode ser entendida como um excedente de visão, uma vez que a autora 

entra em empatia com o contexto político, econômico e social da época onde a arte era pouco 

ou quase nada valorizada no Brasil.  

A diferença e a tensão entre dois olhares – do retratado e do retratista – é expressa 

pela criação estética da obra. O retratista trabalha a partir de dois movimentos. Primeiro ele 

tenta captar o olhar do outro, ele tenta entender exatamente o que o outro olha. O segundo 

movimento consiste em, segundo Amorim (2012, p. 96), “retornar ao seu lugar, que por sua 

vez, é externo a isso, o retratista procura sintetizar ou totalizar o que vê, de acordo com seus 

valores, sua perspectiva, sua problemática.”  

Por outro lado, o retratado tem cada momento de sua vida como incabado, 

incompleto, como se sempre estivesse algo a mais para viver, num devir incessante. Ainda 

que o retratista tente entender o ponto de vista do retratado, ambos os olhares jamais se 

fundem. 

Ao retratar a obra “Abaporu”, Tarsila do Amaral, de seu lugar exterior, capta algo e 

essencial sobre o contexto histórico no Brasil, na década de 20 do século passado. Abaporu 



                                                                                           
 

vem dos termos em tupi “aba” (homem), “porá” (gente) e “ú”4  (comer), significando "homem 

que come gente" . O nome é uma referência à antropofagia modernista, que se propunha a 

deglutir a cultura estrangeira e adaptá-la ao Brasil. 

Ao vislumbrarmos a pintura em tela, entramos em empatia com a proposta do 

retratista, isto significa nas palvras de Bakhtin que: 

 

Ver e compreender o autor de uma obra significa ver e compreender outra 
consciência, a consciência do outro e seu mundo, isto é, outro sujeito. (...) 
Na explicação existe apenas uma consciência, um sujeito; na compreensão5, 
duas consciências, dois sujeitos. Não pode haver relação dialógica com o 
objeto. (BAKHTIN, 2010 [1952-1953]). 

 
 

Nesse sentido, o autor russo nos diz que a explicação é desprovida de elementos 

dialógicos, ao passo que em certa medida, a compreensão é sempre dialógica. 

 
As características físicas refletem ainda presença marcante da relação do homem 

com a terra. Ademais, cores da bandeira brasileira podem ser perfeitamente percebidas neste 

contexto de produção. Economicamente, o Brasil, particularmente, a cidade de São Paulo, 

começava a industrializar-se e se desenvolver, posto que, politicamente, o país vivia o fim da 

República Velha.6  

Enfim, agregado à leitura de textos, conceitos como os explicitados acima garantem 

uma interpretação, do ponto de vista semiótico, rica, crítica e reflexiva acerca dos elementos 

constitutivos de textos não verbais.  

 

 

 

 

                                                           
4
 Grifo nosso 

5
 Grifo do autor 

6
 A Primeira República Brasileira, normalmente chamada de República Velha (em oposição à República Nova, 

período posterior, iniciado com o governo de Getúlio Vargas), foi o período da história do Brasil que se 

estendeu da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, até a Revolução de 1930 que depôs o 

13º e último presidente da República Velha Washington Luís. Esse período de 1889 até 1930, chamado de 

República Velha, também ficou conhecido como "Primeira República", "República dos Bacharéis", "República 

Maçônica" e "República da Bucha", pois todos os presidentes civis daquela época eram bacharéis em direito. 

Quase todos foram formados na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, 

exceto Epitácio Pessoa.  
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