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RESUMO

O presente  trabalho  realiza  uma análise  da atuação  crítica  literária,  situada  no campo do

marxismo, de Roberto Schwarz e Carlos Nelson Coutinho. Os referidos autores tratam de

importantes escritores brasileiros e, ao fazerem-no, elaboram concepções originais sobre o

processo de formação e desenvolvimento da sociedade brasileira. Schwarz, analisando a obre

de  Machado  de  Assis,  descobre  o  mecanismo  privilegiado  a  partir  do  qual  o  escritor

fluminense  constrói  sua  obra  madura,  por  meio  do  tratamento  satírico  do  descompasso

existente entre as elites brasileiras e sua incorporação contingencial do pensamento burguês

europeu. Coutinho, estudando a obra de Lima Barreto e Graciliano Ramos, demonstra como

esses  escritores  dialogam  ativamente  com seu  contexto  social,  fornecendo  ao  leitor  uma

compreensão crítica e profunda da sociedade – marca de todo grande escritor. A fortuna crítica

de Coutinho e Schwarz pressupõe um aprofundamento na realidade social brasileira – a partir

de  diferentes  enfoques,  num rico  e  contínuo  debate  com a  teoria  social  marxista  –,  que

objetivamos reconstruir os pontos centrais, destacando as possibilidades interpretativas que se

abrem a partir de seus trabalhos para, por fim, pensarmos, para além de favoritismos teóricos,

um necessário diálogo entre as duas teorias.

Palavras-chave:  Roberto  Schwarz;  Carlos  Nelson  Coutinho;  marxismo;  teoria  social;

literatura.



ABSTRACT

The present work performs an analysis of the literary critic activity, grounded in the Marxist

field, of Roberto Schwarz and Carlos Nelson Coutinho. These authors deal with important

Brazilian writers and, in doing so, elaborate original conceptions about the formation and

development process of the Brazilian society. Schwarz, analyzing the work of Machado de

Assis,  discovers  the  privileged  mechanism  from  which  the  writer  from  Rio  de  Janeiro

constructs  his  mature  work,  through  the  satirical  treatment  of  the  mismatch  between  the

Brazilian  elites  and  their  contingent  incorporation  of  the  European  bourgeois  thought.

Coutinho, studying the work of Lima Barreto and Graciliano Ramos, demonstrates how these

writers actively dialogue with their social context, providing the reader with a critical  and

profound comprehension  of the society – mark of every great writer. The critical fortune of

Coutinho  and  Schwarz  presupposes  a  deepening  on  the  Brazilian  social  reality  –  from

different approaches, in a rich and continuous debate with the Marxist social theory –, that we

aimed to reconstruct the central points, highlighting the interpretative possibilities that present

themselves from their work to think, finally, beyond any theoretical favoritism, a necessary

dialogue between the two theories.

Key-words: Roberto Schwarz; Carlos Nelson Coutinho; marxism; social theory; literature.
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INTRODUÇÃO

A  ideia,  ou  plano  geral,  do  presente  trabalho  consiste  em  realizar  um  estudo

comparativo das teorias de interpretação da literatura e da sociedade brasileiras desenvolvidas

pelos  pensadores  marxistas  Roberto  Schwarz  e  Carlos  Nelson  Coutinho.  Dito  de  outra

maneira, este trabalho busca compreender de que forma a atuação crítica literária marxista

de Schwarz e Coutinho, ao abordar a literatura brasileira, possibilita (ou demanda, por

exigência teórico-metodológica da vertente em que se embasam) interpretações  sobre

processo sócio-histórico brasileiro?

Esse plano geral de pesquisa existe desde pelo menos o período que imediatamente

antecede o início de nossa pesquisa de mestrado. No decorrer do desenvolvimento da referida

pesquisa, porém, constatou-se que a limitação temporal não permitiria o desenvolvimento de

uma análise satisfatória e optou-se pelo foco na tradição intelectual que se desenvolveu ao

redor  do  PCB  e  que  tem  em  Carlos  Nelson  Coutinho  e  Leandro  Konder  dois  de  seus

principais representantes, tomando a recepção das ideias estético-literárias de György Lukács

nos dois autores como fio condutor daquela pesquisa (MASSUIA, 2013).

Já no doutorado, a ideia original foi retomada e colocada à prova. O ponto de partida

era uma espécie de intuição de que o fato de as reflexões formuladas por Coutinho e Schwarz

partirem  de  uma  referência  intelectual  comum,  o  marxismo  (em  específico,  dos

desdobramentos heterodoxos que se desenvolvem no interior do marxismo, em oposição ao

marxismo-leninismo da 3ª Internacional, que Perry Anderson denominou marxismo ocidental

–  questão  a  que  voltaremos),  e  alcançarem  resultados  distintos  e,  aparentemente,

irreconciliáveis, evidenciavam uma situação no mínimo curiosa e que, por isso mesmo, valia

possivelmente o esforço intelectual de insistir no cotejamento teórico.

Sobre  o  estudo  comparativo  dos  dois  autores,  enfim,  partíamos  já  de  algumas

impressões  a  que  se  somaram outras.  Mas  a  ideia  que  começou a  tomar  forma era  a  da

necessidade de superar,  por um lado,  a  incapacidade  da teoria  do realismo de Lukács  de

apreender  as  importantes  determinações  postas  pelo  modernismo  (menos  pelo  pós-

modernismo) e, por outro, a limitação da teoria arte de Adorno para analisar as obras mais

próximas à ideia do realismo clássico. E começamos a visualizar possibilidades inesperadas e

que excediam o escopo da proposta de pesquisa, de Coutinho e Schwarz poderem servir como

peças-chave  no  sentido  de  apontarem  caminhos  para  a  superação  destas  duas  limitações

estruturais subjacentes às teorias de Lukács e Adorno. Voltaremos a essa polêmica questão.
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Para tanto, pretendemos ir além da teorização autorreflexiva – talvez uma das maiores

dificuldades a se superar numa pesquisa acadêmica hoje – que, por buscar incorporar somente

as referências costumeiras de seus intérpretes favoritos, não consegue vislumbrar e apontar

elementos  para  um  horizonte  teórico  e  agenda  prática  em  comum.  O  diferencial  deste

trabalho, em seus possíveis acertos e desacertos, é que ele pretende caminhar em direção a

uma tentativa de síntese (articulada e não-mecânica) entre essas ricas teorias e interpretações

sobre a literatura e realidade nacionais. O que já estabelece num patamar diminuído a alegada

originalidade do presente trabalho, ciente de limitações e satisfeito de empenhar o modesto

papel de apontar caminhos que por certo outros mais competentes poderão trilhar com maior

desenvoltura.

Primeiramente, porém, cabe justificar a escolha de Roberto Schwarz e Carlos Nelson

Coutinho, dentre  outros recortes  possíveis  de ser adotados por essa pesquisa.  No caso de

Coutinho, acreditamos ser ele o mais emblemático pensador brasileiro a valer-se intensamente

das ideias e conceitos de Lukács (que, por sua vez, estava em constante diálogo com as ideias

e  concepções  de  Lenin)  e,  posteriormente,  de  Gramsci,  para  entendimento  do

desenvolvimento da literatura e da sociedade no Brasil e, a partir das referidas referências, ter

produzido  reflexão  incisiva  e  original.  Uma menção  honrosa  a  Leandro  Konder  também

merece  ser  feita,  ainda  que  seu  escopo  temático  mais  amplo  não  tenha  permitido  um

desenvolvimento teórico dentro desse campo como o realizado por Coutinho. Ambos provém

de um grupo de militantes políticos vinculados ao PCB e que se embasavam, no plano teórica,

nas ideias de Lukács e que chegaram a produzir um livro conjunto, Realismo e anti-realismo

na literatura brasileira (COUTINHO et al, 1974). A referida obra conta, ainda, com textos de

Gilvan P. Ribeiro, José Paulo Netto e Luiz Sérgio Henriques (que acabaram se distanciando

mais rapidamente da crítica literária lukacsiana) e cuja posição de destaque coube mesmo a

Konder e, sobretudo, Coutinho.

Já  no  caso  de  Roberto  Schwarz  a  escolha  se  dá  pela  reconhecida  contribuição  ao

debate da literatura brasileira e pelo seu posicionamento no campo do marxismo. Proveniente

da tradição uspiana, Schwarz realiza de modo fecundo a síntese entre uma posição marxista

(via Lukács, Adorno e Benjamin, sobretudo) e a referência a Antonio Candido. 

Em relação a Candido, cabe destacar que sua importante teoria foi construída a partir

de diversas referências (entre elas, por certo, o marxismo). Com isso não queremos – e nem

poderíamos, não importa quão colossal nosso esforço – reduzir a importância desse pensador

que literalmente fez escola dentro da teoria, história e crítica literárias no Brasil. Justamente

no sentido de concordar com a importância da contribuição de Candido ao debate, elegemos
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Roberto Schwarz como autor central a conduzir nossa investigação. Partindo de Candido e,

também,  apoiando-se  em  autores  de  extração  marxista,  que  à  época  em  que  Candido

desenvolveu sua fundação teórica pouco eram estudados e discutidos nos meios internacionais

(questão a que voltaremos mais adiante), Schwarz supera essas visões no sentido dialético,

colocando  o  debate  num  patamar  distinto,  valendo-se  do  que  há  de  melhor  nas  duas

concepções para formular sua própria. Soma-se, ainda, a essas referências uma outra no que

diz respeito a interpretação do desenvolvimento da sociedade brasileira, notadamente aquela

desenvolvida no “Grupo do Capital” ou “Seminário Marx”, sobretudo por Fernando Henrique

Cardoso  e  Fernando  Novais.  Assim  fecha-se  a  tríade  que  orienta  a  constituição  de  sua

interpretação sobre o desenvolvimento da literatura e da sociedade no Brasil, como o próprio

Schwarz (2000b, p. 13) anuncia no prefácio de Um mestre na periferia do capitalismo.

Apesar  da  determinação  das  influências  e  inspirações  teóricas  da  dupla  brasileira

abordada nessa pesquisa,  optamos por dispensar uma análise  mais  aprofundada à  obra de

Lukács e Adorno, optando por centrarmo-nos nas obras de Coutinho e de Schwarz, até para

podermos precisar de que forma incorporam e reprocessam as ideias e concepções daqueles

autores.  Posto  que,  pelo  reconhecimento  e  originalidade  dos  brasileiros  estudados  –

desnecessário dizer, mas vá lá, Lukács e Adorno não analisaram a literatura brasileira e a

realidade  social  de  onde  ela  se  origina  e  a  qual  se  vincula  –,  reconhece-se  sem grande

dificuldade que suas obras não são uma mera cópia ou reprodução das teorias lukacsiana e

adorniana, mas uma síntese sui generis que se processa a partir de um misto de referências –

que procuramos indicar –, avaliamos ser mais proveitoso o trato rigoroso de seus textos que

uma exegese pouco produtiva da obra dos referidos expoentes do marxismo ocidental (que, no

entanto, não ignoramos).

Porém, conforme a pesquisa prosseguia,  novas inquietações se somaram à original,

pois o seguinte questionamento ia tomando forma: e se os diferentes resultados alcançados

por Coutinho e Schwarz, que partem do mesmo referencial teórico, apontam para além da

escolha excludente entre  duas alternativas,  mas de um imperativo  da necessidade de uma

compreensão mais matizada de nosso processo histórico? Questão polêmica, ainda mais no

campo do marxismo, cuja animosidade se manifesta, muitas vezes, de forma mais intensa no

interior do campo teórico do que fora dele. Mas valia o risco – ou assim acreditávamos à

época.

O  Brasil  era  (e  ainda  é?)  simultaneamente  moderno  e  arcaico  e  a  síntese  que  se

processa dessa duplicidade que constituiu o seu ser é a realidade que vimos (e vemos) diante

de nós.Desde a Colônia e dos esforços “civilizatórios” por parte dos ibéricos, o continente
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americano vincula-se à dinâmica do mercado mundial capitalista. A barbárie da escravidão

moderna não excluía a moderna civilização burguesa – ao contrário, a pressupunha. É o que

afirma  Octávio  Ianni  (1978,  p.  4-6),  quando  constata  que  “[…]  o  mesmo  processo  de

acumulação  primitiva,  que  na  Inglaterra  estava  criando  algumas  condições  histórico-

estruturais  básicas para a formação do capitalismo industrial,  produzia no Novo Mundo a

escravatura, aberta ou disfarçada.” E, por consequência, “[…] o escravo, negro ou mulato,

índio ou mestiço, esteve na origem do operário.” 

Logo, quando pensamos no processo pelo qual o Brasil converteu-se, para bem e para

mal, em nação moderna, reportamo-nos a um processo extremamente complexo e matizado.

Essa  dificuldade  impunha-se  a  todo  intelectual,  esteja  ele  munido  de  recursos  abstratos-

teóricos  ou  artístico-figurativos,  que  se  colocava  a  tarefa  de  refletir  sobre  a  sociedade

brasileira.  Não  se  espanta,  portanto,  que,  partindo  recortes  distintos,  esses  intelectuais

explorassem aspectos distintos, chegando a resultados idem – que, no entanto, reportavam-se

ao mesmo processo histórico. As diferenças nos resultados alcançados usualmente se davam,

também,  pela  diferença  do  enfoque  teórico  (ou  artístico,  pressupondo  novas  temáticas  e

técnicas). É claro que, mesmo dentro de um mesmo campo teórico, há possibilidade de se

desenvolverem análises que chegam a resultados destoantes. Pensemos no campo específico

do  marxismo.  Dentro  desse  campo,  considerando,  ainda,  o  marxismo  como  sendo  uma

filosofia  da  práxis  (que  pressupõe  a  compreensão  como  uma  etapa  necessária  para  a

transformação da realidade social, como sintetizado na 11ª das Teses ad Feuerbach), quando

vislumbramos diferenças  interpretativas,  usualmente  estas  resultam em diferentes  táticas  e

procedimentos  para  a  intervenção  ativa  na  realidade,  diferentes  projetos  políticos  de

transformação  da  sociedade.  Ainda  que  a  conversão  entre  teoria  e  prática,  reflexão  a

intervenção  política,  não  seja  mecânica,  ela  existe  e  não  faz  sentido  ignorá-la.  Porém,

partimos do entendimento de que, se as teorias sociais formadas a partir da atuação

crítica de Coutinho e Schwarz não se excluem, uma possível síntese que se processe a

partir de ambas, se é que ela é possível – no que acreditamos e procuramos demonstrá-lo ao

longo do presente trabalho –, oferece-nos uma compreensão mais complexa e matizada da

realidade social sobre a qual pretende-se atuar. Reforce-se que esse procedimento pressupõe

um contorno aos procedimentos da lógica formal, por objetivar, a partir das contribuições de

Coutinho e Schwarz, uma compreensão dialética do processo social brasileiro. 

Mas  centremos  nossa  atenção  na  literatura  por  um  momento.  Machado  de  Assis

escreve no período do Império, mais especificamente do Segundo Reinado. Por meio de sua

atividade intelectual, o escritor fluminense fornece-nos a possibilidade de atingir maior grau
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de  compreensão  sobre  o  seu  processo  histórico,  captando,  usualmente,  determinações  e

características  que  extrapolam  o  presente  imediato,  remontando  a  mecanismos  cuja

constituição  é  anterior  e,  ainda,  a  processos  cujos  desdobramentos  e  desenvolvimentos

apontam  para  o  futuro  ainda  não  concretizado.  Atuando  em  outro  período,  as  primeiras

décadas do Brasil republicano, Lima Barreto, valendo-se de outros meios artísticos, apresenta

ao  leitor  a  possibilidade  de  alçar  compreensão  da  sociedade.  De  modo  que  a  realidade

brasileira testemunhada por Barreto é distinta daquela vivenciada por Machado. Sua leitura

conjunta enriquece, por permitir ao leitor uma compreensão mais ampla – por tratarem de

uma matéria social distinta – e também mais profunda – por tratarem questões que, por certo,

atravessam os dois períodos, mas por meio de óticas distintas. Os dois escritores, portanto,

não se excluem; ao contrário, completam-se. Frisando que estamos tratando de dois grandes

escritores.

No campo da ciência as coisas funcionam de forma distinta. Se no campo da arte, uma

nova obra não supera a antiga, pois tratam de momentos distintos e/ou dando ênfase a outros

processos (a  Divina comédia não supera a  Ilíada, da mesma forma que Tolstói não supera

Dostoiévski – ainda que sempre seja possível a discussão sobre qual autor nos permite “ver”

mais longe), no campo científico não é raro que uma teoria tenha sua validade questionada (a

teoria da seleção natural de Darwin supera as teorias espontaneístas e criacionistas, da mesma

forma que o modelo celeste ptolomaico é superado pelo modelo copernicano e, em chave

mais  polêmica,  a  teoria  social  de  Marx  supera  a  de  seus  predecessores  –  desnecessário

acrescentar  que  isso  não inviabiliza  que  outros  autores  possam ter  ricas  contribuições  ao

campo, inclusive, em alguns casos, mais significativas que as de Marx).

Mas,  no nosso caso,  estamos lidando com duas  teorias  situados dentro do mesmo

campo  teórico.  As  diferenças  mais  significativas  entre  ambas  não  se  explicam  pela  via

habitual, mas por divergências sobre a avaliação, e consequente atuação, da e na realidade

social. Lembremos, ainda, que o substrato teórico que embasa a visão de mundo marxista é a

dialética hegeliana, segundo a qual o real processa-se por meio de sucessivos movimentos de

negação  e  síntese  –  numa  palavra,  a  realidade  é  contraditória.  A isso,  acrescente-se  a

possibilidade de que as diferenças teóricas entre Coutinho e Schwarz possam iluminar-se a

partir  da  ênfase  dada  por  um  ou  outro  a  aspectos  que  pressuponham  continuidade ou

descontinuidade entre  o  desenvolvimento  capitalista  brasileiro  e  o  europeu  (acresce-se,

ainda,  a  possibilidade  de  que  esse  mesmo  procedimento  também  se  manifeste  no  texto

literário e os elementos a partir dos quais pretendemos construir nossa argumentação já estão

todos lançados).
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Do  ponto  de  vista  da  estruturação  deste  trabalho,  visando  dar  conta  do  que  foi

proposto, iniciamos por uma discussão mais ampla sobre marxismo e cultura, buscando situar

a posição da discussão da cultura no âmbito do marxismo como um elemento de oposição

sistemática  às  vertentes  do  marxismo  oficial  que  tendiam  a  considerar  a  cultura  e  seus

fenômenos como secundários e já avançando na tarefa de situar os movimentos intelectuais

mais amplos que permitiram o surgimento das reflexões de Coutinho e de Schwarz. Num

segundo  e  terceiro   momentos,  pretendemos  traçar  perfis  fidedignos  das  teorizações  de

Coutinho e Schwarz, bem como lançar os principais elementos de sua interpretação sobre a

literatura e a sociedade locais. E, por fim, esboçamos a referida tentativa de síntese provisória

entre as duas concepções teóricas subjacentes aos autores estudados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do presente trabalho procurou-se identificar, na análise da textualidade das

propostas  teóricas  de  Roberto  Schwarz  e  Carlos  Nelson  Coutinho.  Ainda  que  tratem  de

objetos  distintos  –  sobretudo  Machado  de  Assis,  no  caso  de  Schwarz  e  Lima  Barreto  e

Graciliano  Ramos,  centralmente,  no  caso  de  Coutinho  –  ambos  remetem-se  à  realidade

histórica brasileira. Por isso, julgamos ser proveitosa a análise em paralelo dos dois autores,

que simbolizam diferentes vertentes do pensamento marxista, respectivamente: o marxismo

acadêmico e o marxismo pecebista renovado, que ainda persistem, enraizados no âmbito da

discussão do marxismo brasileiro,  como dois  momentos  privilegiados do acúmulo teórico

possibilidade por essa vertente teórica no país.

Acresce-se que, como poder-se-ia esperar no caso de interpretações distintas de uma

mesma tradição intelectual, os dois autores chegam a resultados teóricos distintos. Porém, na

contramão da interpretação usual, da irreconciliabilidade das vertentes derivadas a partir da

matriz  marxiana,  identificamos não só como possível,  mas antes como necessário,  que se

estabeleça um diálogo entre as duas vertentes.

É de Coutinho que parte a iniciativa no sentido da busca por um chão comum entre as

duas vertentes, quando o filósofo baiano propõe que, com a virada do século XIX para o XX,

o Brasil gradativamente estaria se alinhando às grandes economias industriais do mundo, de

modo que mesmo as ideologias mais recentes, produzidas nesses países, agora poderiam ser

rapidamente aclimatadas em solo nacional,  não mais como ideias vistas com desconfiança

pelo caráter postiço, mas correspondendo à realidade social cada vez mais normatizada em

termos globais. Em suma, as ideias estariam, gradativamente, “entrando no lugar”.

Apesar de não endereçar diretamente a essa proposta de leitura, Schwarz não parece

indicar concordância, pois reafirma em diversas oportunidades que o esquema das ideias fora

do lugar ainda está em vigência no país. Não há processo de modernização possível aos países

ex-colônias  –  mesmo  que  no  modelo  “prussiano”,  “passivo”  ou  “conservador”.  A

modernidade periférica, com todas suas consequências deletérias, é a nossa difícil realidade.

Nossa proposta de leitura da questão – e do processo histórico brasileiro – diverge

daquelas encampadas por ambos os autores. Em nosso entendimento, ao privilegiar-se um ou

outro  aspecto,  quais  sejam,  da  modernização  conservadora  ou da  modernidade  periférica,

deixa  escapar  a  complexidade  da questão.  Ambas teorias  são  sólidas  no sentido  que  nos

fornecem compreensões extremamente sólidas e complexas do processo histórico brasileiro,

mas isso não inviabiliza que se busque a constituição de uma concepção mais ampla, que
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abrigue dialeticamente ambas as perspectivas,  em busca da compreensão da modernização

conservadora-periférica brasileira.

A própria  ideia  de  buscar  uma síntese  complementar  em leituras  paralelas  de  um

mesmo  processo  mais  amplo  e  complexo  não  é  estranha  à  generosidade  intelectual  de

Coutinho  e  Schwarz,  de  modo  que  afastamos  a  possibilidade  de  nossa  proposta  ser

considerada uma espécie de despropósito. Do primeiro, basta pensarmos o subitem “De como

as ideias entram no lugar”, onde busca, humildemente considerando o acerto da interpretação

de Schwarz do romance machadiano em específico e do romance brasileiro do final do XIX

em geral, “encaixar” no esquema schwarziano a sua interpretação a obra de Lima Barreto.

Também Schwarz, em uma entrevista,  expressa, para além dos revanchismos, infelizmente

frequentes  no  campo do marxismo,  a  necessária  complementaridade  entre  a  obra  de  três

importantes pensadores marxistas da arte e da literatura do século XX: Benjamin, Lukács e

Adorno.  Após reconhecer a grande influência de Lukács em sua obra, a quem considera o

maior crítico do romance europeu até o advento da literatura moderna, Schwarz (BRANDÃO;

LOUZADA FILHO, 1979) faz a seguinte observação: 

Por outro lado, há aí uma questão. Claro que essas oposições entre Lukács,
Benjamim e Adorno existem e têm fundamento político. Mas até onde eu
vejo, o mais interessante é perceber a complementaridade entre eles. Porque
na verdade, são três grandes assuntos do marxismo tratados pelos seus três
críticos expoentes mais consideráveis. Na minha opinião, o Lukács faz uma
análise literária centrada fundamentalmente na história da luta de classes no
plano  da  ideologia.  O  Benjamim  procura  estudar  a  questão  do
desenvolvimento das forças produtivas em relação às categorias da estética.
E o Adorno toma a arte como uma espécie de história da alienação. São os
três grandes temas: luta de classes, desenvolvimento das forças produtivas e
alienação. E cada um desses três teóricos procurou construir uma estética
sobre  um  desses  aspectos.  Penso  que,  sem  forçar  demais  a  mão,  eles
poderiam ser integrados.

E, de volta  à literatura,  acresce-se que a constituição  de uma teoria  do Brasil  que

busque  incorporar  de  forma  dialética  a  complexidade  de  nosso  processo  social  poderá,

certamente, trazer resultados igualmente positivos para a discussão literária. Uma tal teoria

poderia explicar e acomodar de forma una autores tão diversos entre si como Machado de

Assis  e  Lima  Barreto,  Guimarães  Rosa  e  Graciliano  Ramos,  etc.,  sem  forçar-nos  a

escolhermos entre uma corrente artística ou outra aquela que se adéqua melhor às nossas

concepções ídeo-políticas.

Se,  então,  admitimos  que as  análises  empreendidas  por  Coutinho e Schwarz estão

corretas  e,  portanto,  são  verdadeiras  (ajudando-nos  a  compreender  o  processo  histórico
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brasileiro em toda sua complexidade), faz-se necessária uma consideração sobre o chão que

fundamenta suas análises: a particularidade do desenvolvimento histórico do Brasil. Essa

análise integrativa, que ainda está por ser feita, que incorpore as contribuições de Schwarz,

Coutinho e possivelmente muitos outros pensadores, seria não só produtiva, como imperativa,

visando,  com isso,  o  desenvolvimento  progressivo  de  uma  teoria  em movimento,  pois  a

realidade  é  ela  mesma  eterna  mudança.  Como resultado,  enfim,  ter-se-ia  uma  teoria  em

perseguição ativa às peculiaridades do processo social brasileiro.
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