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TEORIA CRÍTICA E AMÉRICA LATINA:
DESAFIOS DA CRÍTICA LITERARIA

Eduardo G uerreiro Brito Losso
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

1. Introdução

O trabalho pretende dissertar sobre a seguinte problemática: como a 
teoria crítica pensa a dominação e dependência na América Latina, 

como ela dialogaria com teorias latino-americanas e qual a contribuição 
desse encontro para a crítica literária no Brasil. Não me interessa, aqui. 
fazer a historiografia de uma recepção da teoria crítica na América Latina, 
antes, em como a teoria crítica enfrenta questões específicamente latino- 
americanas e de que modo seria legítimo formular a noção de uma teoria 
crítica latino-americana não só por ser feita por brasileiros, mas por ter 
uma reflexão sobre a conjunção dos dois fatores. Os representantes da pri
meira geração da teoria crítica não abordaram diretamente o problema, 
ainda que já na Dialética do esclarecimento, Adorno e Horkheimer mos
traram a consciência de que “os conflitos no Terceiro Mundo |...| não são 
meros incidentes históricos” (A dorno, 1985, p. 9).

fisse é o horizonte da problemática, mas o artigo propõe um recorte. O 
que farei aqui será somente introduzir a questão. Primeiro, no âmbito da 
crítica literária, situar o tipo de relação ocorrida entre centro e periferia, 
como a crítica literária brasileira enfrentou e propôs uma orientação diante 
das dificuldades, a qual questiono e termino propondo algumas linhas de 
reflexão teórica gerais.
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2. Da reprodução a causalidade interna

Ao se tocar no problema da emancipação do pensamento latino-ameri
cano cm relação ao europeu proposto pela teoria da dependência e a filo- 
solía da libertação, sobressai o lastro histórico de uma dependência que foi 
historicamente construída e mantida ao longo de séculos, formando uma 
engrenagem sócio-económica e cultural complexa. E da essência mesma 
da dominação capitalista produzir atrasos que sirvam de base estrutural 
para o avanço do progresso. Não existe desenvolvimento moderno sem a 
produção voluntária e estrutural de atraso artificial, de um feudalismo 
modernamente projetado e instaurado, por exemplo, como foi o caso no 
Brasil. O atraso latino-americano expõe mais claramente a verdade mesma 
do sistema -  longe de ser dela um suplemento "periférico", é o seu centro 
sempre disfarçado; longe de ser necessário "correr atrás do prejuízo”, ele é 
a prova de que o sistema vive mais de prejuízo do que de ganho, mais de 
opressão do que de liberdade. Diversos pensadores ressaltaram essa pecu
liaridade do capitalismo, que é frequentemente ignorada por quem sempre 
pensa do ponto de vista do centro e agravado por quem, nos países perifó
lleos. reproduz a ideologia mesma que o desqualifica.

Por sua vc/. a literatura e sua crítica, nesses países, estavam fadadas a um 
processo de assimilação dos mov intentos europeus e de tentativas, frustradas 
ou bem sucedidas, de autonomização em relação a eles. Escolas estéticas e 
escolas de pensamento europeu foram, durante séculos, prontamente impor
tadas e assimiladas. No Brasil, o processo de independência cultural foi ini
ciado não so no marco da semana de 22. mas desde os esforços do Roman
tismo. passando pelo sucesso de alguns escritores determinantes, como Cruz 
e Sou/a. José de Alencar e Machado dc Assis -  [x*la "historia dos brasileiros 
no seu desejo de ter uma literatura" (Candido. 19X1, p. 25) a qual conduziu, 
no modernismo, a uma "maioridade literária” por ter marcado a singulari
dade do movimento em relação aos europeus (Candido, 1989, p. 151 ). A 
partir dele iniciou-se um processo de "causalidade interna” no qual. ainda 
que nao tenha rompido com a influência determinante da Europa, as novas 
gerações remetem-se as anteriores dialeticamente e permitem uma continui
dade histórica própria (Candido. 1989, p. 151 ).

Assim como foi com o caso dos europeus, a processo de autonomia lite
rária na America I.atina se fez a partir do princípio da nacionalidade, tanto 
para a produção estética quanto crítica. Ficou evidente, ao longo do tempo, 
que a literatura latino-americana foi mais longe do que a teoria. Enquanto a 
literatura ganhou características próprias, capacidade de invenção e autoirans- 
íormaçáo, a maior parte do ensino e pesquisa das ciências humanas na Amé



rica Latina continua devendo boa parte de seu impulso permanente às teorias 
importadas.

Como explicar esse fenómeno? Parece que o eslorço por criar urna voz 
artística encontrou mais chances de desenvolvimento do que a \o /  de um 
pensamento crítico. De qualquer forma, há, no século XX, dos anos 30 cm 
diante, produções críticas e teóricas que conseguiram, pelo menos, marcar 
uma diferença. A teologia e a filosofia da libertação, a teoria da dependen
cia na economia, a sociologia, a história e a própria crítica literária produ
ziram obras que demonstram qualidade e singularidade. O tratamento de 
questões específicamente nacionais e latino-americanas em cada uma des
sas áreas encontrou grandes realizações que formularam um tratamento 
adequado e criativo.

Enquanto esse avanço foi ganhando terreno, ele teve de lidar com as 
novidades vindas do países centrais. Dos anos 50 em diante, o questiona
mento da validade de se produzir um filtro para as novidades estrangeiras 
começou a ser possível, coisa que, entre os países centrais, sempre ocorreu 
e proporcionou as discussões as mais variadas. Foi a partir do final dos 
anos 60 e ao longo dos anos 70 e 80, especialmente, que, na crítica literá
ria brasileira, apareceu uma discussão sobre literatura e subdesenvolvimen
to, com artigos de vários intelectuais (Ferreira Gullar, Antonio Candido. 
Silviano Santiago, Haroldo de Campos. Roberto Schwarz etc.).

Essa discussão é pertinente precisamente porque é digno de nota que 
houve uma grande dificuldade de adequar teorias de fora ao estudo da es
pecificidade nacional. Por isso introduziu-se um esforço do pensamento la
tino-americano em se restringir às fronteiras de sua própria especificidade 
para evitar a imitação servil de teorias europeias e norte-americanas. Cito 
dois trechos exemplares de Roberto Schwarz a respeito desse difícil nó da 
dependência cultural. Primeiro um que propõe um norte para o uso de teo
rias fora do lugar:

Idéias estão no lugar quando representam abstrações do processo a que 
se referem, e é uma fatalidade de nossa dependência cultural que estejamos 
sempre interpretando a nossa realidade com sistemas conceituais criados 
noutra parte, a partir de outros processos sociais. Neste sentido, as próprias 
ideologias libertárias são com frequência uma ideia fora do lugar, e só deixam 
de sê-lo quando se reconstroem a partir de contradições locais. (Sr hwarz, 
1978, p. 120, da entrevista “Cuidado com as ideologias alienígenas")
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Na literatura, observamos que houve uma desconfiança de reproduzir o 
discurso libertário importado sem atentar para a especificidade local e. vale
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acrescentar, pessoal, do escritor. Os románticos e os realistas estavam preo
cupados com a adaptação dos idearios europeus desses movimentos às ca
racterísticas na vida nacional e pretendiam, até, superar as primeiras pelas 
segundas, embora, o que ocorreu, em grande parte, foi o inverso: houve a 
idea li/.ação do nacional com as lentes europeias. Candido c Schwarz con
sideram ser Machado de Assis aquele que conseguiu sair dos pressupostos 
realistas trabalhando rigorosamente a partir das contradições locais.

O diagnóstico do critico literário é certeiro. E no caso da teoria, ou não 
temos um exemplo da altura de Machado de Assis nem Clarice Lispector, 
ou estamos ignorando nossos grandes pensadores. Desde os anos 30, soció
logos como Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre estabeleceram  
uma qualidade inédita no pensamento sobre o Brasil assim como, na crítica 
literária. Antonio Candido. O que eles conquistaram é equivalente ao que 
Machado de Assis. Graciliano Hamos e Guimarães Rosa alcançaram na li
teratura: produziram, a partir das contradições locais, um pensamento in
dependente. Ainda assim, eles estão sempre com os olhos no Brasil. Cor
respondem a equação leita por Schwarz: a solução está na atenção ao local. 
Se ela não é leita. não há como o pensamento brasileiro encontrar alguma 
chance de originalidade. Contudo, isso não seria condenar eternamente os 
pesquisadores latino-americanos a ficarem presos a sua especificidade e. 
paradoxalmente, relegar qualquer especulação geral para os países desenvol
vidos? O que seria uma solução não tomar-se-ia, inversamente, uma prisão 
que corrobora a própria dependência? A contradição chega ao ponto de con
siderai que toda e qualquer proposta de pensar questões gerais está condena
da a ser vista, sempre, como cópia: será desprezada ou amaldiçoada pela sua 
origem plebcia. A dificuldade histórico-estrutural do empreendimento, mes
mo se porventura fosse superada, carregaria a marca da insuperabilidade.

E por isso mesmo que há. inclusive, carência mesmo de tentativas, de 
gestos minimamente ousados. Dificilmente vemos surgir um brasileiro que 
se arvore a pensar questões gerais de maneira diferente, com a mesma con
sistência e aceitação que pensam as questões locais. Tais tentativas não 
existem ou não aparecem? Mais ou menos a partir dos anos 50 e 60, exis
tem e aparecem, de certo modo, mas com muita dificuldade. Vilém Flusser. 
por exemplo, viveu a maior parte do tempo no Brasil e só depois de morto 
passou a ser estudado internacionalmente e, até hoje, muitos não o consi
deram um pensador brasileiro.

Detenhamo-nos melhor no pensamento que não descola do objeto local 
e examinemos como ele se justifica. Numa entrevista sobre Adorno, na 
comemoração de seus 100 anos de nascimento. Schwarz posiciona-se sobre 
este tópico.
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Digamos que o ensaísmo de Antonio Candido e a sua pesquisa de for
mas ambicionavam esclarecer a peculiaridade da experiencia brasileira, 
seja literaria, seja social. Ao passo que Adorno sondava o sentido e o des
tino da civilização burguesa como um todo. Num caso está etn pauta o 
Brasil, e só mediatamente o curso do mundo; enquanto no outro se trata 
do rumo da humanidade como que direlamente. A diferença das linhas de 
horizonte acarreta uma diferença de género e torn -  um menor c outro 
maior, os dois com prós e contras. De fato. dificilmente alguém buscará 
orientação sobre o mundo contemporâneo num estudo sobre as Memórias 
de um sardento de milícias e a dialética da malandragem (embora seja
perfeitamente possível), assim como ninguém buscará menos do que isso 
num ensaio sobre Hölderlin ou Beckett. Entretanto, ao assumir resoluta
mente o valor de uma experiência cultural de periferia, ao não abrir mão 
dela, Antonio Candido chegava a um resultado de peso, que de periférico 
não tem nada: a universalidade das categorias dos países que nos servem 
de modelo não convence c a sua aplicação direta aos nossos é um equívo
co. Não tenho dúvida de que o ensaísmo periférico de qualidade sugere a 
existência de certa linearidade indevida nas construções dialéticas de 
Adorno e do próprio Marx -  uma homogeneização que faz supor que a pe
riferia vá ou possa repetir os passos do centro (Schwarz, 2012. p. 4õ).

Essas palavras tocam precisamente no núcleo da questão e merecem ser 
comentadas em detalhe. Ele compara o trabalho de Candido e Adorno, o 
que é um tanto extravagante e ao mesmo tempo absolutamente necessário; 
cai para nossa discussão como uma luva. Schwarz está sendo entrevistado 
por ser um dos maiores críticos literários brasileiros e. enquanto tal, foi 
um dos primeiros leitores de Adorno em território tropical e serve-se muito 
do frankfurtiano em seus ensaios. Mas ele quer violentar o motivo mesmo 
da entrevista. Se ela foi feita para enaltecer o filósofo alemão, ele quer 
compará-lo com o grande crítico literário brasileiro que foi seu professor, 
a favor do mesmo. Trata-se de uma mera marcação de terreno? Sim. po
rem, por mais grosseira que soe, é legítima, precisamente pelos motivos 
que fornece: mesmo que Antonio Candido escreva no tom menor de um 
olhar concentrado na periferia e Adorno trabalhe com questões universais, 
mesmo que Candido detenha-se na literatura (ainda que tenha seus traba
lhos em sociologia) e Adorno seja um filósofo extremamente erudito que 
tenha escrito sobre sociologia, psicanálise, literatura, música etc.. Adorno 
não diz. a verdade sobre aquilo que é objeto do investimento de Candido e 
Schwarz, por mais que tenha até ajudado o último. Por isso. Candido e seu 
liei aluno são mais modestos e precisos do que Adorno e. comparativamen-
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tc, suo hem menos problemáticos. Não seria essa a lógica de um '‘especia- 
lisino ? O que o pensamento da perdería teria a dizer para o centro é que 
o centro deve “baixar a bola", ser mais modesto e específico? Schwarz vai 
mais longe: a virtude da especificidade dos periféricos pode fornecer orien
tarão para a universalidade que a ela mesma falta, enquanto que a univer
salidade européia não se aplica integralmente em território periférico. Λ •
inversão é ousada sem deixar de conservar sua moderação. Poderiamos até 
levar a lógica da argumentação a suas últimas consequências e completar 
aquilo que o professor brasileiro não chegou a evidenciar, contudo, é um 
dado implícito que está clamando para ser explícito: o que falta a Adorno 
para dar “orientação sobre o mundo” está em Antonio Candido. E só saber 
retirar dali. Porém, nem Candido nem mesmo Schwarz deram esse novo 
passo. A obra de Schwarz, foi um aprofundamento dos caminhos abertos pelo 
seu professor na leitura da periferia. Ele está dizendo isso para os que virão.

( ) apelo se justifica, e. ao que tudo indica, alguns nomes estão se aven
turando nessa via, como Paulo Arantes. E um caminho prometedor e deve
mos incentivá-lo. Primeiro, no entanto, é inevitável constatar que ele está 
para ser feito. Continua sendo sintomático o fato de que Schwarz aponte 
paia ele mas não tenha arriscado um passo nesse sentido. Segundo, que o 
seu propósito de alavancar Candido diante de Adorno dependa de uma 
promessa que não está em Candido nem nele mesmo. Ao mesmo tempo 
que devemos concordar com sua manobra dialética no sentido de valorizar 
( andido e outros pensadores brasileiros, devemos também observar que ela 
mesma nao sai de seus incontornáveis limites. Quando Schwarz explicita 
que a grande qualidade de Candido frente aos brasileiros e ao próprio 
Adorno e a de não 1er aberto mão de deter-se na periferia, a contradição 
fine apontamos acima -  toda tentativa periférica de pensar questões gerais 
carregará a marca local de sua impossibilidade -  é reforçada, mais uma 
vez. em contraste com a virtude sagrada da modéstia candidiana.

Schwarz propõe, sem dúvida, uma saída para o impasse: corrigir Ador
no com Candido, corrigir o universalismo dos desenvolvidos com o poten
cial universal da especificidade periférica. Tal proposta deveria, a meu ver, 
ser seriamente discutida e praticada, pois concordo que a potencialidade do 
pensamento periférico de se expandir é real -  c não só de Candido, como 
do próprio Schwarz - .  apesar de haver, nele mesmo, um impedimento 
fundamental que necessitaria de um salto inevitavelmente transgressivo de 
seus alunos. Entretanto, para que isso ocorra, ainda falta aí desfazer um nó 
di I iciI que a proposta mesma agrava. () posicionamento de toda a obra de 
Schwarz, insistentemente refletido e retomado em cada ensaio e livro, é o 
de apontar, com razão, como os defensores da mera "ênfase na dimensão
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iniernacional da cultura” (Schwarz, 1987, p. 34) reproduzem a ideologia 
da globalização que é profundamente excludente precisamente quando 
parece integrar. Há urna polémica dele, explícita ou implícita, com críticos 
literários como Silviano Santiago, Lui/. Costa Lima e Haroldo de Campos 
que, por mats diferentes que sejam, defendem uma apropriação das idéias 
importadas mais desinibida e que não se sentem ameaçados por isso. en
quanto ele considera que tais modos de apropriação carregam marcas de di
luição. Os críticos citados ainda fazem um esforço de pensar questões na
cionais juntamente com uma produção que também se permite não se refe
rir ao Brasil, ou, no caso mais específico de Silviano Santiago, escreve 
sobre o Brasil a partir de um paradigma teórico pós-estruturalista que va
loriza a diferença, afirma a positividade da cópia, do simulacro e. com 
isso, supõe resolver grandes impasses encampando a nova filosofia 
libertária francesa.

Sem entrar agora nas polêmicas e diferenças de cada um desses críticos, 
o que se observa é que eles ainda estão ligados a um fórum nacional, en
quanto que muitos historiadores de filosofia, por exemplo, lidam com 
obras de filósofos abundantemente estudados no mundo todo e servem-se 
de uma bibliografia internacional não só sem se referir à pobreza cia recep
ção nacional como também não parecem problematizar o fato de escreve
rem em português e não criarem um contexto de recepção crítica de suas 
pesquisas. Seu objeto e seus pares são internacionais, mas tais pares não vão 
sequer tomar conhecimento de que estão sendo citados, louvados ou mes
mo criticados.

O que ressalta desses diferentes modos de lidar com as condições de 
possibilidade concretas de produção e recepção é que o apelo de Schwarz 
tem sua razão diante dos pesquisadores supostamente internacionais e da
queles que procuram intervir nos debates nacionais a partir da nova moda 
internacional pensando encontrar nesse gesto a resolução fácil dos seus 
problemas. Porém, sua desqualificação de princípio da possibilidade de 
uma apropriação “antropológica”, como o quer Haroldo de Campos, ou da 
recepção nacional e internacional de uma teorização periférica de questões 
gerais, não ajuda e reforça a eterna aporia: ou se dá atenção direta ao local 
ou se reproduz idéias fora do lugar. Fica sempre a censura, subterrânea ou 
evidenciada, de que não é possível pensar nada geral sem cair na cópia fora 
de propósito. Falta então, simplesmente, romper com o pressuposto de que 
sem objeto local a teoria periférica não tem chance. Contudo, todas as 
advertências de Schwarz devem ser bem retrabalhadas para que um posi
cionamento que o contrarie não caia nas precariedades que ele soube iden
tificar. Então, a questão é: como pensar objetos não-locais na periferia sem
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reproduzir o já pensado nos grandes centros de pesquisa? Não estamos aqui 
para dar urna resposta rápida a uma tarefa tão intrincada, contudo, precisa
mos abordar agora um aspecto concreto, instrumental: os meios de produ
ção intelectual, digamos assim.

3. Inferno empírico

No plano material, o principal motivo da dificuldade é. sem dúvida, a 
falta tie bibliotecas bem equipadas e de condições favoráveis de trabalho 
que forneçam aos pesquisadores meios de conhecera produção internacio
nal para, a partir daí, pensarem estratégias próprias de inserção numa dis
cussão geral atual. Segundo, o que pode parecer contrário ao que foi dito 
mas é na verdade complementar, penso que o pensamento latino-americano 
tem-se preocupado muito pouco com a fomentação de uma discussão local e 
do estabelecimento de uma causalidade interna, como o fizeram os seus es
critores. não só no plano de objetos locais, como quer Schwarz, mas na con
dução de discussões sobre objetos não-locais. Seria preciso valorizar a leitura 
(mesmo que absolutamente crítica) dos pensadores brasileiros e latino-ame
ricanos que tentaram avançar algum passo nesse campo. Continuamos um 
processo de assimilação e repetição de teorias internacionais, mal conhecidas, 
cm que nem contribuímos satisfatoriamente para a discussão de onde elas vie
ram. nem produzimos o nosso filtro e distanciamento próprio delas.

() primeiro ponto é lamentavelmente insolúvel para a comunidade de 
professores universitários, pois não depende dos pesquisadores, mas da 
santa vontade política dos administradores das universidades públicas e 
privadas, bem como do Ministério da Educação, da Cultura e dos empre
sários. que deveríam espiar um pouquinho para o estado das bibliotecas no 
Brasil c para as condições de trabalho dos professores, que estão cada vez 
mais assoberbados de atividades burocráticas inlradepartamentais e na 
multiplicação dc exigências dos órgãos de bolsa. Como não há perspectiva 
de que isso ocorra nem em médio prazo, pesquisadores brasileiros deve
ríam mobilizar uma lula política de conscientização da população, do go
verno e da classe empresarial para o problema, o que é uma tarefa obvia
mente das mais terríveis e improváveis, mas que, a meu ver, é a mais pre
mente hoje para a universidade latino-americana.

De qualquer forma, no dia a dia devemos trabalhar, por mais conscien
tes que sejamos das dificuldades, positivamente com a precariedade e não 
com o ideal. Na prática, professores universitários retiram de seu próprio 
bolso a compra de livros nacionais e importados, emprestam uns aos ou-
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tros os exemplares e informam-se reciprocamente. Λ tecnologia desenvol
vida pelos países centráis para a realização da internet foi. no 11 nal das 
contas, uma benção para países sem biblioteca decente. A comunicação, 
informação e aquisição de livros na internet é, hoje, o principal fator que 
garante uma real vantagem da geração atual de professores periféricos 
frente às gerações passadas, ainda que as bolsas de pós-graduação para es
tudos no exterior, bem como a presença de pesquisadores estrangeiros em 
eventos nacionais também proporcionem um clima animador. Se esses ul
timos fatores são financiados pelos órgãos de bolsa, o que devemos aplau
dir, comprovam, ainda e sempre, nossa dependência intrínseca dos países 
que possuem condições de trabalho muito melhores. li o fator que conside
ro principal -  a internet -  foi feito e é prioritariamente mantido por eles, 
inclusive a maior parte da digitalização dos livros e revistas de acesso pú
blico. Logo, o avanço da pesquisa latino-americana continua devendo sin
ceros agradecimentos às graças que advem da tecnologia do centro. Justa
mente nos tempos em que o Brasil está em pleno crescimento económico c 
PIB estratosférico, a universidade brasileira continua à cata das migalhas 
que caem lá de cima por meio do acesso virtual.

Por conseguinte, seguindo essa mesma prática, o segundo ponto pode 
ser motivo de reformulação dos pesquisadores. O que falta na periferia é 
uma mistura alquímica de consciência da precariedade, modos astuciosos e 
macunaímicos de dela se desviar (imaginando uma hela conjunção de 
Ulisses de Adorno e Macunaíma de Mario de Andrade), boa dose de entu
siasmo, confiança na relação com os colegas e consideração com o contex
to de discussão. Nosso otimismo produtivo deve, então, fundamentar-se 
no pessimismo mesmo das condições que nunca mudam substancialmente.

Uma dessas construções do contexto de discussão está sendo produzida 
pelo Congresso Internacional de Teoria Crítica. Segundo nossos colegas 
alemães, estamos configurando, no Brasil, um polo privilegiado de “exílio" 
que retoma e atualiza o projeto inicial de Adorno e Horkheimer. Cabe per
guntar se estamos, com isso. recebendo, mais uma vez, “teorias libertárias" 
de fora e não pensando em nosso contexto ou, ao contrário, estamos real
mente elaborando criticamente todas as implicações objetivas, teóricas e 
mesmo psicológicas de estarmos numa sociedade brasileira produzindo 
crítica social.

A própria teoria crítica é mais uma das teorias importadas e não é de
sejável que ela seja causa do mesmo grave erro. Além de haver o problema 
fundamental, hoje, da atualização da teoria crítica, ao qual todos os parti
cipantes do Congresso de Teoria Crítica estão engajados, o embate entre 
teoria crítica e teorias latino-americanas tem o mesmo peso. Como os dois.



24 f, TEORIA CRITICA na  ERA DIGITAL: DESAFIOS

a nosso ver. não se excluem, ao contrário, devem se articular juntos, se 
isso lor feito, temos muitos motivos para acreditar que um pode dar ao 
outro soluções surpreendentes.

Não é mera coincidência que fora o marxismo o propiciador da maior 
parte do que se encontra de melhor em ciências humanas no Brasil, espe
cialmente na área de estudos de literatura. E a teoria crítica mesma, através 
de nomes como Roberto Schwarz e Alfredo Bosi. tem sido aproveitada de 
forma responsável e criativa para pensar questões próprias da cultura e li
teratura brasileira. Contudo, mesmo nos resultados mais felizes, a atitude 
de ter um objeto tie estudo brasileiro facilita o processo de autonomização, 
por um lado, e limita, por outro. Assim como as teorias nascem de exames 
específicos, com essa base problematizam o todo e. por fim. tornam-se 
produtivas para a análise e interpretação de outras particularidades, o dese- 
|o do brasileiro de não só teorizar e pesquisar, mas de ter a sua autonomia 
teórica, implica um esforço tie pensar a totalidade, ou melhor, propor, sem 
medo nem entrave psicológico, pessoal, coletivo, ou institucional, formas 
tie pensar a totalidade, evidentemente, sempre a partir do objeto, que, en
tretanto, não deve ser obrigatoriamente sempre local. Se esse é um mote 
próprio do marxismo e da teoria crítica, ele merece ser levado a sério na 
questão tias relações de dependência periférica tia teoria hoje. Se o Brasil 
esta sendo um abrigo privilegiado da teoria crítica graças ao Congresso, seu 
trabalho aqui não deveria ser uma oportunidade, um estímulo, uma chance 
para produzir uma rica dialética entre o geral e o particular, o local e o 
global, em que os planos cooperam-se mutuamente, sem que um impeça o 
outro tie avançar !

Nesse caso. terminamos nossas considerações com a sugestão de uma 
agenda para tratar, na teoria e na prática, as seguintes questões que dei
xarei em aberto: 11 como ocorrem os processos de legitimação mundial 
das teorias; 2) quais as chances que trabalhos periféricos têm de pensar 
objetos gerais, desligados de especificidades locais, mas sabendo partir 
tias mesmas; .rí questionar a dialética do universal e particular, tão discu
tida em torno da obra literária periférica, no caso do trabalho teórico; 4) 
como um olhar latino-americano podería renovar a teoria crítica; 5) que 
tipo tie cooperação pode se estabelecer entre o pensamento latino-ameri
cano e a teoria crítica.

A dificuldade de delimitar o problema está precisamente na sua com
plexidade reflexiva. A teoria pensa o geral, mas, com o dizia Adorno, não 
deve com isso subsumir seu objeto. No caso em questão, a própria teoria é 
o objeto, e aqui também sua abstração leva a ignorar o que está se passan
do debaixo do seu próprio nariz.
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