
Entre Lukács e Bakhtin: por um conceito de forma e conteúdo no 

romance 

 

João Carlos Felix de Lima1 

 

O problema da forma e do conteúdo – longe de ter sido resolvido – ganha uma 

proporção constante e singular na obra de dois grandes estudiosos da Teoria da Literatura 

no século XX: Mikhail Bakhtin e Georg Lukács. Os dois estudiosos dedicaram imensos 

esforços no afã de dar um contorno preciso a essas duas constantes estéticas da teoria 

literária. Ambos, estabelecidos sobre edifícios teóricos distintos, chegam a algumas 

conclusões que serão, por assim dizer, definidoras dos estudos romanescos posteriores aos 

autores, e, mesmo contemporâneos a eles. Por certo, basta dar uma olhada no número cada 

vez mais crescente de autores que os citam ou mesmo os tomam como paradigma forte de 

análise. 

Convencido da importância tanto do conceito de forma e conteúdo como balizas da 

fenomenologia da obra de arte literária, quanto do paralelo histórico, algo notável, entre 

esses grandes pensadores da estética romanesca, é que o presente artigo procura mapear o 

cruzamento dessas duas dimensões estéticas. Priorizo os dois conceitos por sabê-los 

prementes no dimensionamento do alcance da teoria de cada um deles, como 

epistemologia possível dos estudos literários, sobretudo no que tange ao romance, pensado 

como paradigma de nosso tempo. 

As relações entre Lukács e Bakhtin de algum modo já foi feita, muito 

especialmente, por pensadores da obra do pensador russo. Lukács teve ampla circulação no 

Ocidente, pelo seu trânsito nas estéticas de filiação esquerdista, fortes pelo simples fato do 

impacto que a Revolução Russa imprimiu no século XX. Esse mesmo acontecimento é um 

fator negativo – se pensarmos na trajetória de Bakhtin – que teve sua obra vigiada, 

censurada, bem como o exílio por ele sofrido em 1930. Daí o estado lastimável de seus 

escritos. 

O paralelo entre Bakhtin e Lukács justifica-se também por uma relação direta que o 

primeiro estabelece com a Teoria do romance, pois “tão logo chegou a Leningrado, 

começou a traduzir a Teoria do romance de Lukács, mas renunciou ao projeto ao ser 

informado por um húngaro, seu conhecido, de que o autor não gostava mais do livro”2. 

Bakhtin já vinha trabalhando o assunto, tanto que em 1924 escreve “O Problema do 

                                                 
1
 Doutor pela UnB 

2
 CLARK/ HOLQUIST, p. 121. 



Conteúdo” – constante em Questões de literatura e de estética – que dá conta das 

preocupações do teórico russo à época, infelizmente não publicado à época, pois a revista 

O contemporâneo russo (onde seria publicado) fora fechada pelo governo . O livro de 

Lukács data de 1914-15. Lukács, por seu lado, lutando em Berlin contra o fascismo em 

ascensão, fora “expulso... com o advento do poder hitlerista”3. Um verdadeiro paradoxo, 

dada a condição de Bakhtin de exilado por Moscou, nesse mesmo tempo. Bakhtin estaria 

“morto” para o mundo desde 1929. 

 

Forma e conteúdo na Teoria do romance, de Georg Lukács. 

 

Pensado no quadro da extensa obra de Lukács, a Teoria do romance parece ser um 

pequeno pontapé numa carreira longa e brilhante. O livro é fruto de reflexões que o 

afligiam quando, saído das camisas de seus mestres – como Simmel, Weber – anseia ainda 

uma cátedra em Berlim. Ele assume como válida a frase hegeliana de que o romance é a 

expressão artística da burguesia. A afirmação é de fato verdadeira, se houver um acordo 

quanto à sua origem moderna ser a do século XVIII, com os ingleses e franceses, 

sobretudo os primeiros, que Ian Watt historia muito bem. Como, aliás ele anota “o romance 

é a forma literária que mais plenamente reflete essa reorientação individualista e 

inovadora. As formas literárias anteriores (ele se refere ao romance grego e as formas que 

assumiu na Idade média) refletiam a tendência geral de suas culturas”4. 

De fato, a par desta constatação, Lukács constrói um edifício teórico que alia uma 

forte perspicácia analítica e seu texto, escrito num tom algo apoteótico, procura vincular 

prática social a forma literária. Por isso, sua percepção do romance não parte da análise da 

forma como ele nasce com os ingleses, mas na grande épica grega, cujo auge está em 

Homero. Diz ele: “afortunados os tempos para os quais o céu estrelado é o mapa dos 

caminhos transitáveis e a serem transitados, e cujos rumos a luz das estrelas ilumina”, 

importando com isso o sentido de totalidade que os termos homem-natureza-sociedade 

encarnavam. Há, assim, um continuum espiritual que norteia as escolhas éticas e estéticas 

dos gregos. 

As formas da grande épica respondem, de algum modo, à pergunta fundamental, 

segundo Lukács, de como a vida pode tornar-se essencial. Já aqui, portanto, o contato com 

um mundo em decadência, assolado por uma guerra de teor universal, são fatores que se 

sentem nas palavras nostálgicas de denúncia da perda de um telos humanista, das quais 
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Lukács jamais se desvencilhou. O prefácio de 1962 é claro sobre isso. 

O problema com que se defronta Lukács é o da relação entre as formas sociais – 

sempre complexas – e sua reflexão nas expressões estéticas do tempo: “se possuíssemos 

tais formas, mais frutífero seria indagar pela topologia transcendental do espírito grego, 

essencialmente diversa da nossa, que tornou possíveis e também necessárias tais formas”. 

Basta esse exemplo para percebermos o quão relacionada está a teoria lukacsiana ao 

conceito de forma literária, “nele convergem os mosaicos as composições artísticas e a 

partir de seus ditados os parâmetros da avaliação estética”5. Com este meio, Lukács 

responde a uma das questões mais intrigantes da teoria literária, qual seja, a de que a 

durabilidade da obra de arte reside na forma, é por meio dela que se exprime o valor da 

obra de arte e o interesse que eventualmente possam ter seus contemporâneos e pósteros. A 

obra literária se acha imune à força corruptora do tempo por buscar abrigo na forma, que 

lhe avaliza a perenidade, a despeito do caráter datado do conteúdo. 

O pulo imediato que o texto de Lukács assegura, portanto, é que a literatura 

(inter)media algo posto entre algo, sua forma lhe possibilita uma abertura infinita – termos 

extraídos de A alma e as formas – que lhe garante acesso tanto à sua porção abstrata – 

estética ou ética, ambas, conforme a leitura – à sua concreção social. Próximo, claro, do 

hegelianismo, na medida em que o filósofo alemão já descrevia as culturas pré-industriais e 

suas respectivas literaturas como alheias à mediação, conceito fundamental em sua 

Estética: “o escritor, diz Jameson, deles [seus elementos significativos] se utiliza, mas não 

é necessário que ele demonstre seu significado previamente: na linguagem de Hegel, esta 

matéria-prima não requer nenhuma mediação”6. 

Apontada para as sociedades industriais, esse vínculo, segundo a própria 

perspectiva hegeliana, se desfaz, pois “os elementos da obra começam a abandonar seu 

núcleo humano: uma espécie de dissolução do humano (...) dispersão centrífuga (...) que 

levam ao não-humano”7.  

Para o homem grego, criar uma literatura seria “apenas copiar essencialidades 

visíveis e eternas”8. Isto é possível por conta da constatação, já feita por Jameson, de que 

há no universo espiritual grego certa “homogeneidade” que o remetia a seus respectivos 

absolutos de identidade comunitária, a “pátria original: amor, família, Estado”. Esse âmbito 

totalizante será remetido, posteriormente, à comuna russa, pautada pela bondade e o auto-

sacrifício. 
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O que seria a forma, para Lukács? Um condensado de vida social. Munido deste 

conceito, de fato, a literatura ganha uma explicação causal ampla da qual muito 

dificilmente podemos nos desvencilhar. Noção que está sujeita à noção de totalidade. Para 

o autor, há, no conceito de forma, uma realidade filosófica inescapável, que parece limitar 

seu alcance estético. 

 

As in the earlier pré-Marxist Theorie, the concepts of ‘form’ refers not to the 

distinctive narrative struture of the literary text but to the structure of ‘word 

view’ which is Said to inform it’s social vision. Confounding the philosophical 

contents that could be discovered within and abstracted from them, Lukacs 

completely disregards the formal differences between different modes of writting 

– nevelistic, poetic, philosophical, etc
9
. 

 

Talvez isso possa ser creditado ao fato de, como disse Jameson, apesar de possuir a 

mesma base hegeliana da análise romanesca, Hegel via, no passar dos tempos, dos 

orientais, árabes e judeus até o romantismo, o ascender de formas em direção à ideia, ou, 

“a plenitude da arte está, não em uma certa forma de arte, mas na sua autotranscendência, 

na transformação da arte em filosofia”. O que para Hegel é um ascender de formas, para 

Lukács é a “narração (...) para ele o absoluto”, ainda, “o pensamento puro não possui 

nunca um valor absoluto de acesso à realidade”10.  

À epopeia de um mundo “abandonado por Deus”, o reino da pecaminosidade – 

todos termos de Lukács, Jameson vê nessa análise, muito corretamente, a mão das teorias 

de Weber. Na nota 4 do texto diz ele “O livro de Lukács pode ser visto como aplicação das 

categorias da análise social de Max Weber às várias estruturas narrativas, que se localizam, 

dentro de uma dialética caracteristicamente weberiana, entre atividade humana e o 

significado essencial que não lhe pode ser imanente, mas transcendente e espiritual, ou até, 

como no mundo burocratizado e secularizado, totalmente ausente”. 

Na Grécia, a forma da totalidade besuntava toda a vida, seus produtos culturais, 

inclusive – filosofia, literatura – eles estão ausentes no tempo burguês: “tal sentimento de 

totalidade e inter-relacionamento imediatos não estão antes de tudo, presentes na própria 

vida, o artista não tem os meios disponíveis para restaurá-lo; na melhor das hipóteses, ele 

pode apenas simulá-lo”. O mesmo Jameson conclui serem a “abstração” e a “alienação” 

índices que “nomeiam o mesmo objeto”11. Daí também a constatação paradoxal pessimista 

de Lukács em oposição à “sharing Hegel’s ultemately optimistic vision”12. Mais 

exatamente: “For Lukacs, however, the trauma of World War I reproblematized reality. The 
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crisis of the arts became na index of the spirit’s general alienation. Homelessness in the 

novel came to indicate that the world itself was out of joint”13. 

Se quisermos remontar ao conceito de totalidade basta irmos ao mesmo John 

Neubauer, que  indica no termo totalizar lukacsiano reminiscências da ideia de Goethe e 

Schiller de que “the dramatic poet represents an event as ‘totally present’ (volkommen 

vergangen)14. Lukács dirá que o mundo como totalidade não é uma característica única dos 

gregos: “em Giotto e Dante, em Wolfram  de Eschenberg e Pisano, em São Tomás e São 

Francisco o mundo voltou a ser uma circunferência perfeita, abarcável com a vista, uma 

totalidade”. De qualquer modo, as formas romanescas não são consideradas como um 

passado do romance moderno. Percebemos por este movimento certa inconsistência 

teórica, que não será sentida em Bakhtin. 

Pela concepção entre integralidade espiritual que Lukács infere da sociedade grega 

ele cria uma explicação inédita a respeito do herói da tragédia. O herói nessa visão “sucede 

ao homem vivo de Homero e o explica e o transfigura justamente pelo fato de tomar-lhe a 

tocha bruxuleante e inflamá-la com brilho renovado”. Ao relacionar o homem da tragédia 

ao homem grego ele dirá que a forma artística e a Erlebnis, vivência – termo caro a Dilthey 

– implicam-se. Daí, um dos pontos mais discutíveis e que suscitariam mais controvérsias 

seria justamente a ideia de que a forma romance “é uma expressão do desabrigo 

transcendental”15. No artigo de Prabhakhara Jha alude-se a duas instâncias que indicam no 

romance sua problemática: “The novel is thus a problematic genre for Lukacs in a double 

sense: first, it expresses the problematic character of both the structures and as a result, its 

mode os expression, its whole construction is fully in conformity with unaccomplished 

(unaccomplishable, accordin to Lukacs) takes or problems”16. 

Ainda se sente em Don Quijote certos lampejos da vida total visualizada na grande 

épica, e esta novela é considerada por Lukács um paradigma-tipo para as novelas, mas a 

partir dela, segundo Jha, a forma-romance “loses all visible relation to the world of 

ideas”17.  Este o 1º tipo romanesco. A partir do 2º tipo, o da desilusão amorosa, Lukács 

passa a discutir os grandes romancistas desde Goethe a Tolstoi, que são basilares para a 

conformação do romance na era moderna, autores especialmente importantes para as obras 

posteriores de Lukács, como O romance realista, que seria a base para sua compreensão do 

romance como um todo, e suporte para sua grande Estética. 

Como dizíamos, para Lukács, “ser herói não é mais a forma natural de existência da 
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esfera essencial; antes, é o elevar-se acima do que é simplesmente humano, seja da massa 

que o circunda ou dos próprios instintos”. Em outras palavras, trata-se de uma tipologia 

arquetípica, diria, se isso não fosse uma heresia para a crítica materialista. Já que a forma 

artística está imersa na totalidade da vida, na época burguesa; para Lukács “o romance 

busca descobrir e construir, pela forma, a totalidade oculta da vida”. Em Lukács o homem 

perdeu contato com sua totalidade vital, com um todo harmonioso, daí uma intuição 

brilhante sua a esse respeito: “Toda a forma é a resolução de uma dissonância fundamental da 

existência, um mundo onde o contra-senso parece reconduzido a seu lugar correto, como portador, 

como condição necessária do sentido”. 

O romancista tenta captar esse movimento, irmanando na forma seu sentido. Já o 

crítico seria, dentro dessa episteme, “aquele (...) cuja experiência mais forte é esse 

conteúdo anímico que as formas ocultam indireta e inconscientemente em si. A forma é sua 

grande experiência, ela possui, como realidade imediata, força de imagem, é o elemento 

realmente vivo em seus escritos”. Está claro que Lukács entende a relação forma-conteúdo 

como um continuum indissociável: revelando a forma, o sentido oculto também se revela, 

descobrindo os elementos da tessitura da forma,a totalidade integrada também se 

desprende. 

Ora, tipologicamente, o herói da épica representa um destino não pessoal, mas 

comunitário. O espaço da épica é o mundo inteiro, o do romance limita-se a um pequeno 

fragmento dele e Lukács só encontra esse espaço amplo na Divina comédia e acha nele o 

movimento de transição real da épica ao romance, Dante, diz ele, “constitui uma transição 

histórico-filosófica da pura epopeia para o romance”18. O mundo do romance, portanto, 

tem a ver com o sentido da experiência de um mundo vazio dela, o desprendimento do 

homem de sua comunidade de iguais. Por isso também, ecoando Hegel, Lukács constata a 

pura abstração das peças compósitas do romance: “os elementos do romance são 

inteiramente abstratos”19. 

Por isso, durante toda a sua longa vida, Lukács nunca pôde se reconciliar com o 

romance moderno, nunca pôde ver nele senão ecos dessa busca ansiosa pela vida. O 

pessimismo lukacsiano será denunciado por Adorno em um artigo polêmico, de rara 

violência, publicado em 1958, no que seria seguido por Ernst Bloch, que “se opôs a Lukács 

a respeito de suas teses relativas ao expressionismo apoiando-se justamente na Teoria do 

romance”20. Até mesmo Lenin irá manifestar-se sobre as suas opiniões políticas. Todas 

essas imprecações irão criar em Lukács um espírito absolutamente “anti-dogmático”, 
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avesso aos sectarismos. Contudo, ainda assim, sua Estética ainda será marcada pelo 

conceito de realismo e aquela reconciliação com a arte moderna jamais se daria. 

Jameson levantará duas questões a respeito deste livro que vimos lendo a respeito 

da relação forma-conteúdo: “A grande riqueza e sugestividade da Teoria do romance 

resulta mais dos problemas que seu referencial especulativo permite levantar do que das 

resoluções que oferece. Em 1º lugar, há nele uma contradição entre forma e conteúdo 

(grifos meus) que em última análise, projeta dúvidas sobre suas conclusões”. Para concluir: 

“Na medida em que também implica uma teoria do herói, uma teoria do conteúdo do 

romance, podemos nos surpreender ao detectar todo um conjunto de pressupostos não 

imediatamente visíveis, toda uma psicologia preconcebida, que se opõe em conflito com o 

referencial de conceitos hegelianos puramente formais, do restante do livro”21. 

Parece haver uma incompatibilidade entre a busca do herói à “morada do ser” e “a 

descrição formal que Lukács faz do romance como um processo no qual nenhum roteiro é 

dado de antemão; no qual até mesmo esta caracterização da procura metafísica do homem 

no mundo não é válida, e se afirma como um valor preconcebido e imposto à informidade 

inicial da existência”. 

Jameson acerta quando descreve o estado exigido pela Teoria do romance e, em 

verdade, o que se pode se pensar dessa incompatibilidade é que ela contamina o juízo que 

se pode fazer do romance moderno, pautado justamente pela plasticidade na capacidade de 

mimetizar o real, de se apropriar linguisticamente do mundo, seja ele certo ou não, seja ele 

desanimador ou não. Porém, Jameson acena junto aos dois capítulos tipológicos – que 

definem as linhas do romance, segundo Lukács, os romances do idealismo abstrato e da 

desilusão amorosa – uma possibilidade de busca não metafísica, mas histórica, isso, 

sobretudo, se pensado em torno àqueles capítulos que descrevem o papel de Tolstoi e 

Goethe na fisionomia do romance moderno: 

 

No entanto, quando nos voltamos para os capítulos sobre Goethe e Tolstoi, 

vemos que, sem a consciência de Lukács, este segundo termo metafísico – o 

mundo – transforma-se imperceptivelmente em outro – a sociedade. A esta 

altura, a própria qualidade da oposição é diferente, e tudo se altera: a nova tensão 

é histórica, e não metafísica e a relação do homem com seu meio social deixa de 

ser aquela relação estática e contemplativa própria à sua situação metafísica no 

universo
22

. 

 

Em outro texto, “Narrar ou descrever”, de 1936, Lukács mostra diferenças 

qualitativas no modo de escrever o romance em dois autores, tão diferentes quanto 
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fundamentais, especialmente tendo em vista o papel representativo que assumem na 

história do romance: Zola e Tolstoi. Para ele, “a descrição de Zola é feita do ponto de vista 

do observador, enquanto a narração de Tolstoi é feita do ponto de vista do participante”. 

Tertulian explica a partir disso, o sentido que Lukács quis dar a esses termos, para 

ele, a capacidade narrativa de autores importantes no seu contexto – o autor menciona 

Balzac, Stendhal e Tolstoi – é que há certo engajamento político desses autores, enquanto o 

romance naturalista se vê impotente “de dominar a vida histórica de seu tempo por uma 

participação mais ativa”23. Por todos esses modos de analisar a história, vemos quão 

fundamental foi o papel de Lukács na constituição de uma leitura histórica que se quer 

dialética. 

Há que considerar a demissão desse livro por parte de Lukács, assumindo uma 

posição “de modo questionável, da descrição à prescrição, atacando escritores em nome de 

um modelo a priori24.  

 

A teoria do romance em Bakhtin 

 

Bakhtin conhecia bem a Teoria do Romance de L. Conhecia tão bem que cogitou 

traduzi-la nos anos 20, em virtude de inúmeras tentativas no afã de conseguir dinheiro. 

Clark e Holquist indica que o projeto permaneceu inacabado, já que o próprio Lukács não 

gostava mais do livro. É compreensível que tenha começado seus estudos da teoria do 

romance a partir de uma virtual tradução de uma teoria literária em torno de um gênero 

que, na Rússia, havia suscitado tantos e tão bons romancistas – e os nomes de Gogol, 

Puchkin e Dostoiévski são suficientes a esse respeito. Ele não tinha ainda esboçado um 

estudo aprofundado e amplo o suficiente para contemplar os romances, e as teorias russas 

ainda lhe eram insuficientes para compreender suas dimensões.  

O aspecto mais forte, no entendimento de B., de que a teoria do romance era um 

assunto a ser perseguido, é que para ele, o romance conjugava, dentre todos os gêneros 

literários, o maior número de saídas estéticas e, em assim sendo, era o que melhor resolvia 

os dilemas ético-estéticos de nosso tempo, “o romance é uma espécie de fora-da-lei 

epistemológico, um Robin Hood dos textos” dizem Clark e Holquist. Desta forma, por ser 

ele um gênero metamorfo, que recolhe em suas instâncias todo tipo de subgêneros, por 

dialogar com todos eles, sem perder sua própria fisionomia, foi que B. propôs a si estudar 

este gênero. E ele recebe de suas mãos três trabalhos de fôlego, generosas análises de 
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importantes fases do romance na história da estética. Por certo, a leitura conjunta desses 

textos apenas não é suficiente para cobrir todo o seu pensamento sobre o assunto e de 

alguma forma é fácil perceber por quê. O primeiro motivo disso é que B., ao longo de sua 

carreira, dedicou-se ao estudo das questões romanescas e partia dali muitas de suas 

ilustrações da vida ética. Outro, seria que, em muitos casos, não pôde dar término a 

algumas de suas ideias sobre o romance. O livro sobre Dostoiévski, por exemplo, recebeu 

em 1924 uma primeira edição, seguido de uma segunda 40 anos depois, em 1963, 

infelizmente sofreu décadas de ostracismo. O livro sobre Rabelais, que contém uma crítica 

(embora, velada) do stalinismo, sofreu todo tipo de censura por parte da cultura oficial 

russa, o livro tendo de desaparecer por um tempo. 

Bakhtin começa Questões de literatura e de estética examinando o problema do 

conteúdo e da forma do romance de um modo geral, não se detém em um único autor, o 

livro pretende-se “uma estética sistemática e geral”. Como o livro fora escrito em vários 

momentos da carreira de Bakhtin – os textos datam de 1924, 1934-5, 1937-8, 1940, 1941, 

1940-70 – fica fácil perceber que o autor não dialoga ao mesmo tempo com os mesmos 

interlocutores – e eles são vários – serve, portanto, para dar um balanço das suas 

perspectivas sobre o gênero e a evolução de seu conceito. 

Bakhtin entende, acompanhando de perto a busca da unidade estética na obra de 

arte literária, pelos formalistas – entendendo que essa unidade deve ser encontrada sim na 

obra, mas se precisarmos o âmbito cultural que ela encarna – não poderíamos prescindir de 

outros “domínios” encontrados ex post facto do teor da obra, “na unidade da cultura 

humana”. Em uma tacada, portanto, ele rejeita o teor unicamente imanente da análise 

literária, ânsia da perquirição científica dos formalistas, e continuada por várias poéticas 

que desconsideram os fatores ditos “extrínsecos” da literatura. Para ele, a “forma” tal como 

lida pelos formalistas, recebe uma “supervalorização” não devida. O texto pronto é a suma 

de uma tentativa apaixonada, melancólica, de totalizar um momento, nos seus limites 

linguísticos. A língua produz ideologias, encadeia estilemas, variedades históricas, e 

“cristaliza” esses índices num todo coerente e rico de vozes. 

Disso se segue que as análises que a “estética material” propõe – termo com o qual 

o autor dispõe as preocupações positivistas e formalistas – resulta em uma série bastante 

equívoca de corolários. Bakhtin enumera-as uma a uma, e fundamenta a sua estética em 

seguida. Para ele, uma “estética material não é capaz de fundamentar a forma artística”. 

Ela “não pode estabelecer a diferença essencial entre o objeto estético e a obra exterior, 

entre a articulação e as ligações no interior deste objeto e as articulações e ligações 

materiais no interior da obra”. Há, assim, uma “confusão entre as formas arquitetônicas e 



composicionais”. Ela não é capaz de explicar a visão estética fora da arte”, bem como não 

pode “fundamentar a história da arte”25. 

Todo ato cultural vive por essência sobre fronteiras: nisso está sua seriedade e 

importância; abstraído dessa fronteira, ele perde terreno, torna-se vazio, pretensioso, 

degenera e morre. Por não ser ele um res nullius, o conteúdo da obra – seu valor de 

conhecimento, portanto, mediante uma realidade ética – “não aceita a avaliação ética nem 

a formalização estética, mas afasta-se disso. Sem o conteúdo a obra não pode propor a 

ordenação dos conceitos nem a visão de mundo efetivamente enunciada”. Não se deve 

perder de vista que justamente a ausência de conteúdo, ou sua peremptória 

desconsideração, é dos temas candentes da teoria formalista. Em Lukács, a “superafetação” 

da forma, irritou um autor do calibre de Bertold Brecht26. 

Com tantas coisas postas no jogo estético, não se pode simplesmente perder de vista 

o conteúdo como dimensão desimportante da estética geral. A forma e o conteúdo, ambos, 

são a arte, para Bakhtin. Bakhtin não postula uma poética normativa, como o texto de 

Lukács deixa entrever, subvalorizando, inclusive, a literatura moderna. No jogo literário, se 

assim se pode dizer, Bakhtin resolve a tensão enunciando uma ética que procura aproximar 

instâncias de consciências – o self e o outro, nas palavras de Holquist e Clark. Não há, 

nesse sentido, conteúdo que escape à consideração do romancista, sendo todos os assuntos 

aspectos incompletos do humano. Agora, observe que esta ética dialógica tem em sua 

esteira justamente o livro de Dostoiévski – Memórias do subsolo – sua “insistência 

subterrânea do homem no seu direito de negar toda definição com que a sociedade possa 

rotulá-lo”27. Nega-se, a partir desta perspectiva, que o self se enquadre a todas as 

categorias, e o homem só vai achar sua completude, isto é, a obtenção das “categorias para 

fixar [seu] próprio self (...) de outros selves”. 

A busca do diálogo força o pesquisador da arte a entendê-la não como ente 

separado. Bakhtin opõe conhecimento a obras, mas essa busca está imersa em seu diálogo 

cultural mais amplo. Chega a dizer: “é indispensável considerar outros pontos de vista a 

fim de se encontrar uma abordagem e tornar substancial a unicidade histórica do ato 

cognoscível e isolado. Logo se depreende que cada obra de arte, ocupa uma posição 

autônoma no tocante à realidade do conhecimento e do ato, o que cria a historicidade 

imanente da obra de arte”28. 
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 BAKHTIN, Questões de literatura e de estética, respectivamente, pp. 19, 21, 23 e 26. 
26

 O próprio Brecht (...) se mostrou recalcitrante contra as suas teses (...) Brecht muitas vezes se irritava com 

a predominância dos problemas da ‘forma’ na concepção lukacsiana do realismo (...) ele n ão hesitava em ver 

na concepção de Lukács sobre o realismo o perigo do ‘formalismo’”. TERTULIAN, p. 51. 
27

 HOLQUIST/CLARK, p. 97. 
28

 HOLQUIST/CLARK, p. 32. 



O vocabulário denuncia as questões que preocupavam Bakhtin no tocante aos 

debates de sua época – década de 20 – quando o neokantismo e o hegelianismo estavam 

em alta, daí certa insistência no caráter epistemológico da arte, bem como a intuição 

histórica de sua existência. De algum modo, também, Bakhtin opera como que um retorno 

aos românticos ao pensar a arte como modo de operar transformação social, já que, 

segundo ele, a arte é ponte posta entre homem e natureza, ela humaniza a natureza e 

naturaliza o homem. Com vistas a tudo isto, fica claro o conceito de conteúdo da obra de 

arte formulado pelo autor. O conteúdo é a realidade do conhecimento e do ato estético que 

entra com sua identificação e avaliação no objeto estético e é submetida a uma unificação 

concreta, intuitiva, a uma individualização, a uma concretização, a um isolamento e a um 

acabamento, ou seja, a uma formalização multiforme com a ajuda de um material 

determinado anteriormente. Ele “representa o momento constitutivo indispensável (...) 

correlativa à forma estética”. Em outras palavras, a forma desconexa desse momento é 

nula, esteticamente insignificante e o artista deve se relacionar com “os valores do 

conhecimento e do ato ético”. A postupok – palavra sem tradução certa para o português, 

mas que indica “a ação eticamente voltada para”, conferindo uma mostra de empenho e se 

exige do autor-artista. Bakhtin objeta à poética contemporânea – contra a qual ele se afirma 

– os dois sentidos que “conteúdo” pode assumir, assentando o “absurdo patente” de separar 

os termos forma/conteúdo. Para esta poética “o conteúdo é apenas um elemento da forma” 

e também “um elemento do material"29. 
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