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Resumo 

O artigo discute uma “estratégia do fragmento” na escrita do escritor uruguaio Eduardo Galeano 

(1940-), no sentido de borrar fronteiras entre gêneros literários, mas também entre literatura e 

história. Eduardo Galeano recupera a narração e seu valor informativo, recupera a literatura como 

transmissão de conhecimento. Em seguida, se discute as dicotomias entre “fato” e “ficção” criadas, 

segundo Raymond Williams, por uma teoria burguesa da literatura, e a noção de “história como 

artefato literário” de Hayden White. Eduardo Galeano parece pretender muito mais abolir essas 

dicotomias do que assumir o conhecimento histórico como uma operação literária “criadora de 

ficção”. 

 

 

I. 

 Desde principalmente Dias e noites de amor e de guerra, de 1978, Eduardo Galeano escreve 

preferencialmente em fragmentos. Em uma entrevista em 2000, Galeano assim se refere ao seu 

trabalho: 

Estou escrevendo essas histórias curtinhas que eu gosto. Gosto muito do texto 

curto, que é o mais difícil. Dizer muito com pouco, luto com as palavras, cada texto 

escrevo vinte vezes. Nunca estou totalmente satisfeito. Sempre me parece que tem 

alguma coisa que sobra, sou um declarado inimigo da 'inflação palavrária', que 

acredito que na América Latina faz tanto mal quanto a inflação monetária, ou mais. 

(GALEANO, 2012b) 

 Por um lado, cada texto curto, cada fragmento, pode ser lido separadamente e transmite sua 

mensagem própria. A princípio, cada fragmento conta apenas um detalhe, algo muito particular. 

Entretanto, como Galeano mesmo diz, cada fragmento faria parte de um mosaico:  

cada fragmento é um desses ricos mosaicos, onde cada parte minúscula existe 

como parte de um conjunto, e existe por si próprio. Ao mesmo tempo é uma cor 

que se integra a outras cores, mas ao mesmo tempo é um relato em si, algo que tem 

vida própria. E cada um desses micro-relatos é o resultado de um trabalho muito 

árduo de escrita. Começam como relatos longos, que vão se contraindo em versões 
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sucessivas (GALEANO, 2012a).  

José Ramón González analisa esta “estratégia do fragmento” de Galeano como uma subversão da 

renúncia à totalidade: 

de forma só aparentemente paradoxal, cabe afirmar que o fragmento não supõe 

uma renúncia à totalidade. Pelo contrário, uma estrutura caleidoscópica, como a de 

Galeano, que privilegia o fragmentário, revela uma sutil estratégia discursiva: o 

autor, consciente da impossibilidade de representar o todo, opta por invocá-lo 

indiretamente (GONZÁLEZ, s/d, p. 105) 

Galeano não pretende realizar todo o trabalho de interpretar a realidade e história que escreve. Ao 

contrário, ao optar pelo fragmento, convoca o próprio leitor a realizar as ligações necessárias, num 

papel ativo. González continua: “Desta forma envolve, ao mesmo tempo, o leitor em uma tarefa que 

não tem, a princípio, limites ou fim estabelecidos” (GONZALEZ, s/d, p. 105). Galeano também se 

refere a seus fragmentos como tijolinhos que aos poucos vão formando casas, que seriam os livros: 

Uma casa que tem que ser com muitas janelas, com janelas muito grandes e com 

muitas portas para que o leitor possa entrar e sair por onde queira todas as vezes 

que deseje. Um livro que não seja uma jaula mas um espaço de liberdade. Me 

agrada muito trabalhar neste sentido do que chamo de janelas, textos breves que 

revelam a magia da vida... o horror e a maravilha da vida. Coisas que me contam, 

que me ocorrem e que me parece que vale a pena transmitir (GALEANO, 2012b) 

Os livros de Galeano não precisam ser lidos linearmente, mas podem ser lidos a partir de qualquer 

trecho, e aos saltos, formando na verdade um arquivo de relatos que revelam uma história pouco 

contada da América Latina.  

 Palaversich busca igualmente interpretar a estrutura de fragmentos da obra de Galeano como 

uma estratégia de captar uma diversidade de aspectos maior do que permitiria tanto a forma da 

novela tradicional tanto a análise histórica tradicional. Em Memória do Fogo, onde conta a história 

da América Latina em quase 1200 pequenos relatos, Galeano recorre aos mais diferentes tipos de 

histórias:  

A perspectiva narrativa que Galeano emprega imita o movimento do olho de uma 

câmera, alternando-se entre as perspectivas em primeiro plano e grande angular. 

Enquanto que o primeiro plano revela o aspecto íntimo, a-histórico, ou, se quiser, 

sub-épico da vida, a grande angular ilumina a dimensão coletiva, histórica e épica 

da experiência. (PALAVERSICH, 1995, p. 171) 

A mudança de enfoque é realizada pelo próprio autor, mas também o leitor realiza este movimento 

ao fazer as ligações possíveis entre diferentes fragmentos. Ao mesmo tempo, em Memória do Fogo, 

os fragmentos permitem a Galeano abarcar uma grande quantidade de sujeitos da história da 

América Latina, sem por isso criar uma ilusão de esgotar ou construir uma visão fechada destes 



sujeitos.  

Para captar uma multidão de sujeitos históricos Galeano escolhe a vinheta como a 

forma mais adequada e autônoma cuja natureza fragmentada permite uma fácil 

transição espaço-temporal e a mudança de enfoque de um personagem a outro sem 

necessidade de proporcionar uma conexão narrativa entre as vinhetas. Diferente da 

novela que pode incorporar um número limitado de personagens, as quase 1200 

vinhetas permitem a inclusão de um grande número de indivíduos no cenário 

histórico. Dado que não existem vinhetas centrais e periféricas, todos os indivíduos 

que estas captam adquirem a mesma importância (PALAVERSICH, 1995, p. 170) 

A importância de cada personagem narrado por Galeano vai depender do papel ativo que o leitor 

deve ter de escolher e interpretar. Galeano exige que o leitor tome parte daquilo que lê, tendo um 

papel bem mais ativo na aquisição do conhecimento que sua escrita oferece. 

 Através desses fragmentos, em Memória do Fogo e outras obras, Galeano 

recorre a uma das tradições mais velhas de transmissão do conhecimento, 

storytelling. A história deixa de ser uma disciplina acadêmica que aspira a 

objetividade da ciência, para se converter em conto ou fábula. Neste sentido, ao 

tratar a narração como um essencial instrumento cognitivo, Galeano recupera o 

valor informativo e pragmático da literatura negado pelas orientações mais auto-

referenciais da narrativa contemporânea (PALAVERSICH, 1995, p. 156) 

É desta maneira, então, que Galeano pretende, de um lado, ignorar a divisão entre gêneros literários 

na sua obra e, de outro, oferecer uma aproximação entre literatura e história que desestabiliza 

fronteiras rígidas entre esses campos. 

 No primeiro volume de Memória do Fogo, numa Introdução ele afirma: 

Ignoro o gênero literário a que pertence esta voz de vozes. Memória do Fogo não é 

uma antologia, claro que não é; entretanto não sei se é romance ou ensaio ou poesia 

épica ou testemunho ou crônica ou. Averiguar tal coisa não me tira o sono. Não 

acredito nas fronteiras que, segundo os aduaneiros da literatura, separam os 

gêneros (…) Tudo o que aqui conto ocorreu, ainda que o conte à minha moda. 

(GALEANO, 1986, p. 16) 

E no terceiro volume: 

Não se trata de uma antologia, e sim de uma criação literária, que se apóia em 

bases documentadas, mas se move com inteira liberdade. O autor ignora o gênero 

ao qual pertence esta obra: narrativa, ensaio, poesia épica, crônica, depoimento, … 

Talvez pertença a todos e a nenhum. (GALEANO, 1998, p. 21) 

 Galeano busca trabalhar em sua escrita a multiplicidade da literatura que foi separada pela 

formulação cultural burguesa dominante. Toda a especialização entre gêneros e formas literárias é 

resultado de um processo histórico complexo de pressões e limites em torno da produção cultural de 



uma época (ver WILLIAMS, 1979, p. 145ss). Galeano rejeita e tensiona pelo fim dessas separações: 

acredito que é uma mania muito de nosso tempo, esta mania de classificação, que 

obriga a pôr uma etiqueta na frente de cada pessoa. Suponho que isso corresponde 

a uma inconfessável vontade de manipulação do gênero humano, por parte dos 

amos do mundo. E o que faço, não quero ser classificado, é uma aventura da 

liberdade, e faz justamente burlar a fronteira entre os gêneros, para poder de algum 

modo recuperar a perdida unidade da linguagem humana. O que escrevo não é 

ficção, mas incorpora muitos elementos da ficção no relato das coisas que ocorrem. 

Tampouco uma crônica... Tenta ser várias coisas de uma vez... E é portanto de 

algum modo que define minha maneira de ser e escrever. Eu queria recuperar tudo 

o que foi divorciado, tudo o que foi separado por uma cultura dominante que divide 

tudo o que toca. Por exemplo, divide o passado do presente, divide a emoção da 

razão. Quero falar e escrever uma linguagem que seja sentipensante, que 

reestabeleça a perdida unidade entre as emoções e as ideias. E assim com tudo 

mais, a alma e o corpo, e tantas coisas mais (GALEANO, 2012a) 

 Memória do Fogo abarca uma variedade enorme de relatos, a partir também de uma 

variedade de fontes. O primeiro volume Os nascimentos inicia com uma série de mitos de diversos 

povos indígenas da América, sobre a criação, a palavra, os animais, os homens e mulheres, 

profecias, etc. Em um trecho chamado “O fogo”, Galeano conta: 

As noites eram de gelo e os deuses tinham levado o fogo embora. O frio cortava a 

carne e as palavras dos homens. Eles suplicavam, tiritando, com a voz quebrada; e 

os deuses se faziam de surdos. 

Uma vez lhes devolveram o fogo. Os homens dançaram de alegria e alçaram 

cânticos de gratidão. Mas de repente os deuses enviaram chuva e granizo e 

apagaram as fogueiras. 

Os deuses falaram e exigiram: para merecer o fogo, os homens deveriam abrir 

peitos com um punhal de obsidiana e entregar seus corações. 

Os índios quichés ofereceram o sangue de seus prisioneiros e se salvaram do frio. 

Os cakchiqueles não aceitaram o preço. Os cakchiqueles, primos dos quichés e 

também herdeiros dos maias, deslizaram com pés de pluma através da fumaça e 

roubaram o fogo e o esconderam nas covas de suas montanhas. (GALEANO, 1986, 

p. 35) 

Em outra história, “A teia de aranha”, conta: 

Bebeágua, sacerdote dos sioux, sonhou que seres jamais vistos teciam uma enorme 

teia de aranha ao redor de sua aldeia. Despertou sabendo que assim seria, e disse 

aos seus: Quando essa estranha raça terminar sua teia de aranha, nos trancará em 

casas cinzentas e quadradas, sobre terra estéril, e nessas casas morreremos de 

fome. (GALEANO, 1986, p. 76) 



 Tanto esses mitos quanto as histórias seguintes, que começam a partir da chegada de 

Colombo em 1492, são baseados numa lista de fontes que vem reunidas ao final de cada volume, 

com uma intenção de mostrar o caráter de “não-ficção” dos textos. Galeano questiona até mesmo 

essa divisão entre a primeira parte de Memória do Fogo de mitos e outra da história. Primeiro 

porque os mitos são também uma maneira de se aproximar da forma de pensar, uma fonte válida de 

se entender o modo de vida de um povo. E depois, ele diz: “me dizem que a primeira parte de 

Memória do Fogo é a parte dos mitos, mas a segunda parte também é dos mitos. Porque é a parte 

dos fatos que se transformam em mitos e dos mitos que se transformam em fatos” (citado em 

PALAVERSICH, 1995, p. 163).  

 Os textos de Memória do Fogo passam então a narrar a exploração e opressão, e a 

resistência às mais diversas situações, e ironiza os poderosos. Assim como em As veias abertas da 

América Latina, Galeano também parte da exploração das terras e dos povos do continente e de sua 

resistência, mas em Memória do Fogo num trabalho ainda mais complexo e radical de abolição de 

fronteiras entre gêneros literários e entre história e literatura. A exploração e opressão podem ser 

vistas, por exemplo, no fragmento “O negro açoita o negro”: 

1624, Lima: O negro açoita o negro 

Três escravos africanos percorreram as ruas de Lima com as mãos amarradas e uma 

corda no pescoço. Os verdugos, negros também, caminhavam atrás. A cada poucos 

passos, uma chicotada, até somar cem; e quando caíam, os açoites eram de 

presente. 

O alcaide tinha dado a ordem. Os escravos tinham levado baralhos ao cemitério da 

catedral, convertendo-o em sala de jogo, usando as lápides como mesa; e bem sabia 

o alcaide que não vinha mal a lição para os negros em geral, de tão insolentes e 

numerosos que são, e tão amigos de um alvoroço. 

Agora jazem, os castigados, no pátio da casa de seu amo. Têm as costas em carne 

viva. Uivam enquanto lavam as suas chagas com urina e aguardente. 

O amo amaldiçoa o alcaide, agita o punho, jura vingança. Não se brinca assim com 

a propriedade alheia. (GALEANO, 1986, p. 291) 

A ironia contra os poderosos, que os retira de uma posição de superioridade e invencibilidade, pode 

ser percebida por exemplo em trechos como “Sobre o canibalismo na América”. Se o senso comum 

diz que os povos originários praticavam o canibalismo, com toda a carga negativa da moral vigente, 

Galeano inverte e narra outros protagonistas do canibalismo, os europeus que se matam pelo poder: 

1548, Xaquixaguana: Sobre o canibalismo na América 

Desde que Francisco Pizarro assistiu, de luto, ao enterro de sua vítima, o imperador 

Aahualpa, vários homens sucederam-se no mando e poder do vasto reino que foi 

dos incas. 

Diego de Almagro, governador de uma parte, levantou-se contra Francisco Pizarro, 



governador da outra. Ambos tinham jurado, frente à hostia consagrada, que 

dividiriam honras, índios e terras, sem que ninguém leve mais, mas Pizarro avançou 

e venceu e Almagro foi degolado. 

O filho de Almagro vingou seu pai e proclamou-se governador sobre o cadáver de 

Pizarro. Depois o filho de Almagro foi enviado ao Patíbulo por Cristóbal Vaca de 

Castro, que passou à história por ser o único que se salvou da forca, do machado e 

da espada. 

Depois ergueu-se em armas Gonzalo Pizarro, irmão de Francisco, contra Blasco 

Nuñez Vela, primeiro vice-rei do Peru. Nuñez Vela caiu, fulminado, de seu cavalo. 

Cortaram-lhe a cabeça, que foi cravada num poste. 

Gonzalo Pizarro quase se coroou rei. Hoje, segunda-feira, 9 de abril, sobe a ladeira 

que conduz ao degoladeiro. Marcha montado em uma mula. Ataram-lhe as mãos às 

costas e atiraram sobre ele uma capa negra, que cobre sua cara e impede que ele 

veja a cabeça sem corpo de Francisco de Carvajal. (GALEANO, 1986, p. 178)  

 Às vezes, Galeano cita diretamente um documento, uma poesia ou uma canção popular, sem 

reescrever, ou narrar, ou contextualizar. A simples citação, por exemplo, de canções ou poesias 

populares já fazem aparecer os sujeitos marginalizados que Galeano faz protagonistas: 

1867: Cantar do pobre no Equador 

Está com fome? 

Sim. 

Come cãibra, 

mata um mosquito, 

chupa o sangue disso 

e guarda os miúdos 

pra fazer chouriço. (GALEANO, 1985, p. 275). 

Ou então uma canção do quilombo dos Palmares: 

Folga, nego, 

branco não vem cá. 

Se vié 

o diabo há de levá. 

Folga, nego, 

branco não vem cá. 

Se vié 

pau há de levá. (GALEANO, 1986, p. 346) 

 No terceiro volume de Memória do Fogo, O Século do Vento, dedicado ao século XX, 

Galeano inclui textos do qual não faz referência à fonte listada ao final do volume. Segundo ele, 

“nesse caso o autor não consultou nenhuma fonte escrita, ou obteve sua matéria-prima da 

informação geral de jornais e revistas, ou da boca de protagonistas ou testemunhas” (GALEANO, 



1998, p. 21). Aqui Galeano, por ter vivenciado ou ouvido diretamente um relato, não faz referencia 

a qualquer bibliografia, sendo a própria “fonte” do que conta: 

1974, Selvas da Guatemala: O quetzal 

sempre foi a alegria do ar na Guatemala. A mais resplandescente das aves continua 

servindo de símbolo a este país, embora apareça pouco ou nada nas altas selvas 

onde antes abundava. O quetzal está se extinguindo e, enquanto isso, multiplicam-

se os urubus. O urubu, que tem bom nariz para farejar a morte de longe, completa a 

tarefa do exército: persegue os verdugos de aldeia em aldeia, voando em círculos 

ansiosos. 

O urubu, vergonha do céu, substituirá o quetzal nas notas, no hino, na bandeira? 

(GALEANO, 1998, p. 287) 

 A variedade de fontes em que Galeano se baseia para escrever esta história da América 

Latina também é uma evidência do rompimento de fronteiras entre gêneros literários. A lista de 

bibliografia consultada apresentada ao final de cada volume de Memória do Fogo contém mais de 

1000 itens: 

Nela se misturam documentos historiográficos tradicionais, crônicas, livros de 

história e novelas dos séculos XVIII, XIX e XX, poemas e canções populares, 

mitos e lendas dos antigos habitantes do continente, cartas, testemunhos, 

biografias, diários de viagem, livros de culinária e bons costumes, todos gozando 

do status de documentos bona fide de igual importância e legitimidade 

(PALAVERSICH, 1995, p. 214) 

 Entretanto, Galeano não está interessado em discutir o contexto de cada documento, mas ao 

contrário, procura retirar deles os elementos para a história que vai contar. Ainda que Memória do 

Fogo se baseie em numerosas fontes escritas, ela mantém o mesmo caráter narrativo de Dias e 

noites de amor e de guerra, que se fundamenta bem mais em experiências diretas e fontes orais. 

Galeano assume a tarefa de narrador da história e memória coletiva latino-americana e, para isso, se 

serve e trabalha com esse objetivo sobre as mais variadas fontes de informação a que tem acesso:  

Como outras partes do mundo que foram colonizadas, América Latina na época da 

conquista e colonização também exibe uma relação peculiar com sua própria 

história, conservada quase exclusivamente na escritura dos colonizadores, devido 

ao fato de que a documentação nativa, onde existia, foi na sua maior parte 

destruída. Galeano lê as fontes oficiais a contrapelo, construindo em suas margens 

e lacunas a história alternativa. Quer dizer, ele empreende uma leitura negativa 

destes textos, construindo a história alternativa no processo de subversão dos textos 

hegemônicos (PALAVERSICH, 1995, p. 216) 

Junto dessas fontes mais “tradicionais” da historiografia, Galeano utiliza canções, poesias, e vários 

tipos de material literário que também fornece material que Galeano aproveita na sua escrita: 



O material literário cumpre várias funções: preenche lacunas deixadas pelo 

discurso oficial historiográfico, 'corrige' o que o escritor percebe como suas 

distorções e mentiras, ou simplesmente oferece um retrato mais plástico da época e 

suas gentes em cuja experiência íntima encarna a história (PALAVERSICH, 1995, 

p. 220) 

 Galeano assume então esse compromisso de narrador, de contador de histórias, e entende 

que esse ofício não pode ser um ofício solitário. Ao contrário, Galeano diz escrever porque faz parte 

de uma tentativa de comunicação. Assim como Galeano busca reunir na sua escrita razão e emoção, 

alma e corpo e “tantas coisas mais”, através de sua escrita ele também quer reunir pessoas:  

As pessoas escrevem a partir de uma necessidade de comunicação e comunhão 

com os outros, para denunciar aquilo que machuca e compartilhar o que traz 

alegria. As pessoas escrevem contra sua própria solidão e a solidão dos demais 

porque supõem que a literatura transmite conhecimentos, age sobre a linguagem e a 

conduta de quem a recebe, e nos ajuda a nos conhecermos melhor, para nos 

salvarmos juntos (GALEANO, 1993, p. 120) 

Galeano recusa a ideia de sacralização da literatura e abandona a ideia de um escritor ou 

pesquisador solitário que retira do seu “gênio” tudo o que escreve: “buscamos interlocutores, não 

admiradores; oferecemos diálogo, não espetáculo. Escrevemos a partir de uma tentativa de encontro 

– para que o leitor comungue com as palavras que nos vieram dele e que a ele regressam como 

impulso e profecia” (GALEANO, 1993, p. 130). Sua intenção, entretanto, não o faz cego diante das 

dificuldades que encontra em seu compromisso como escritor. Galeano, em diversas passagens, 

reconhece os limites que a literatura enfrenta. O analfabetismo é o principal obstáculo: 

Narrar é dar-se; parece, portanto, óbvio que a literatura – como tentativa de 

comunicação plena – continuará de antemão bloqueada enquanto existir miséria e 

analfabetismo, e enquanto os donos do poder continuarem a realizar impunemente 

seu projeto de imbecilização coletiva através dos meios de comunicação de massa 

(GALEANO, 1993, p. 126) 

Entretanto, Galeano parece ganhar alguma esperança com algumas histórias que chegam a ele sobre 

seus textos. Palaversich fala de uma carta enviada em algum momento da década de 1980 a ele por 

um professor em um acampamento de refugiados de El Salvador em Honduras e da dificuldade de 

encontrar textos para trabalhar com crianças e adultos com pouca experiência com leitura. Diz a 

carta: 

A solução que adotamos foi utilizar a primeira parte de seu Memória do Fogo em 

exemplares feitos numa copiadora (…) Me alegra, não pode imaginar até que 

ponto, te dizer que o resultado foi maravilhoso... Todos liam, posso dizer que pela 

primeira vez, com autêntico gosto porque eram coisas muito próximas a eles. Ler, 

pra maioria, era algo distante de sua vida... Também me encarregaram que nos 



desculpe porque seu nome não esteja nos folhetos. Desgraçadamente não é o mais 

recomendável hoje em dia em Honduras (citado em PALAVERSICH, 1995, p. 191) 

 Eduardo Galeano assume definitivamente o papel de contador de histórias, e transforma a 

literatura, de uma aventura “interior” do autor solitário, em um trabalho solidário de comunicação: 

“o autor se afasta da forma novelesca, optando completamente pela arte de narrar, como uma 

tradição mais velha do continente. Ao ressuscitar a arte de contar, Galeano recupera esta forma 

literária popular que transmite a tradição e o conhecimento” (PALAVERSICH, 1995, p. 16). 

 

II. 

 Ao apontar a aproximação que Galeano oferece entre história e literatura, Palaversich 

menciona o trabalho do estadunidense Hayden White como uma referência para pensar estas 

aproximações, indicando alguma proximidade ente os dois. Apesar da autora não se deter nesta 

relação, acreditamos, entretanto, que Galeano vai por um caminho bastante distinto, que se afasta 

das consequências a respeito do conhecimento histórico e da literatura que as ideias de Hayden 

White podem levar. Diana Palaversich comenta assim: “Ao conceber a história principalmente 

como conto se realça também seu caráter irredutivelmente narrativo ao qual aponta Hayden White 

quando fala do texto como um artefato literário” (PALAVERSICH, 1995, p. 156). Se levarmos em 

conta as observações de Raymond Williams (WILLIAMS, 1979) sobre o processo de especialização 

do conceito de literatura, veremos que White está dentro dos esquemas conceituais definidos por 

uma teoria burguesa da literatura que se forma já desde o renascimento no século XVI, mas se 

define principalmente a partir do século XIX. Entretanto, Galeano parece ir por caminhos 

diferentes, na tentativa de abolição das dicotomias produzidas por esta teoria e de seus conceitos 

que a definem como uma atividade especializada de determinada elite da sociedade. 

 Segundo Williams, algumas tendências surgidas ainda no na época do renascimento, mas 

que ganham vigor nos séculos XVIII e XIX e se consolidam no século XX, fizeram da literatura 

uma categoria bastante restrita de atividade humana: “a literatura perdeu seu sentido mais antigo de 

capacidade e experiência de leitura, e tornou-se uma categoria aparentemente objetiva de obras 

impressas de uma certa qualidade” (WILLIAMS, 1979, p. 53). Os “editores literários” passaram a 

se preocupar com noções como “gosto” ou “sensibilidade” como critério de qualidade, com uma 

especialização da literatura como obras “criativas” ou “de imaginação”, e com o desenvolvimento 

de uma noção de “tradição” que vai culminar na noção de “literatura nacional”. “Literatura” deixou 

de ser definida como toda atividade de produção escrita para se restringir cada vez mais primeiro 

aos “livros impressos” para depois se referir a determinadas “qualidades”:  

nem toda 'ficção' era 'imaginativa'; nem toda 'literatura' era 'Literatura'. A 'crítica' 

adquiriu uma importância nova e primordial, já que passou a ser a única maneira de 



validar essa categoria especializada e seletiva. Era ao mesmo tempo uma 

discriminação das grandes obras, ou das obras maiores, com uma consequente 

classificação de obras 'menores' e de uma exclusão prática das obras 'más' ou 

'desprezíveis', e uma realização e comunicação prática dos valores 'maiores' 

(WILLIAMS, 1979, p. 56) 

Para Raymond Williams, então, “essas formas dos conceitos de literatura e crítica são, na 

perspectiva do desenvolvimento histórico social, formas de especialização de classe e controle de 

uma prática social geral, e de uma limitação de classe das questões que poderia levantar” 

(WILLIAMS, 1979, p. 55). 

 O processo de especialização do conceito de literatura foi sem dúvida complexo e por 

diversas linhas. Uma dessas linhas é a redução da multiplicidade da escrita. Segundo Williams, o 

que em grande parte se conhece como crítica é a confusão e diminuição dessa multiplicidade que 

aparece, em maior ou menor grau, em toda escrita.  

A variedade da escrita prática ultrapassa qualquer redução da 'imaginação criativa' 

ao 'subjetivo', com suas proposições dependentes: 'literatura' como verdade 'interna' 

ou 'interior'; outras formas de escrita como verdade 'externa'. Estas dependem, em 

última análise, da separação burguesa característica do 'individual' e da 'sociedade', 

e da separação idealista mais antiga de 'mente' e 'mundo' (WILLIAMS, 1979, p. 

148). 

As categorizações de 'fato' e 'ficção', 'discursivo' e imaginativo', ou 'referencial' e 'emotivo', entre 

outras, modificaram processos produtivos ativos para abstrações categóricas, controladas por um 

consumo especializado e pela 'crítica' como 'discriminação' e 'gosto'. “As dicotomias fato/ficção e 

objetivo/subjetivo são, então, as chaves teórica e histórica para a teoria burguesa básica da 

literatura, que controlou e especializou a multiplicidade real da escrita” (WILLIAMS, 1979, p. 149).  

 O trecho bastante citado do texto de White é aquele em que ele define as narrativas 

históricas como fundamentalmente artefatos literários:  

de um modo geral houve uma relutância em considerar as narrativas históricas 

como aquilo que elas manifestamente são: ficções verbais cujos conteúdos são 

tanto inventados quanto descobertos e cujas formas tem mais em comum com os 

seus equivalentes na literatura do que com os seus correspondentes na ciência 

(WHITE, 2001, p. 98).  

Se, de um lado, White não cai na armadilha de que o texto histórico corresponde imediatamente a 

realidade histórica que “de fato aconteceu”, por outro lado, ao defini-lo como “ficções verbais” o 

autor apenas transfere o peso, mantendo justamente a dicotomia entre o que seria “ficção” ou “fato” 

na escrita. Em outro momento, ele diz: 

O modo como uma determinada situação histórica deve ser configurada depende da 

sutileza com que o historiador harmoniza a estrutura específica de enredo com o 



conjunto de acontecimentos históricos aos quais deseja conferir um sentido 

particular. Trata-se essencialmente de uma operação literária, vale dizer, criadora 

de ficção. (WHITE, 2001, p. 102) 

 Segundo White, o que o historiador faz é 'mediar' os acontecimentos relatados com 

estruturas de enredo convencionalmente usadas em “nossa cultura” (basicamente trágico, cômico, 

romântico ou irônico), sem se perguntar como ela se formou nem tampouco se ela se modifica. O 

trabalho do historiador seria tornar “familiares” acontecimentos estranhos colocando-os em algum 

destes enredos “conhecidos”: “assim, a narrativa histórica serve de mediadora entre, de um lado, os 

acontecimentos nela relatados e, de outro, a estrutura de enredo pré-genérica, convencionalmente 

usada em nossa cultura para dotar de sentido os acontecimentos e situações não-familiares” 

(WHITE, 2001, p. 105). White não se pergunta sobre as tensões, pressões e limites, até se chegar no 

“convencionalmente usada” dominante, nem sobre as “não convencionais”, mas que, entretanto, 

estão ativas. 

 Das variadas consequências que podem advir do texto de Hayden White, queremos destacar 

duas. Em primeiro lugar, a manutenção de uma dicotomia entre “fato” e “ficção” na escrita com o 

peso tendendo absolutamente para o lado da “ficção” no caso do conhecimento histórico, quando 

menciona, por exemplo, a “falta de rigor conceitual” e o “malogro” em criar os tipos de leis 

universais das “ciências” (WHITE, 2001, p. 105). De modo que, se tudo o que se escreve está neste 

campo, tem como consequência a impossibilidade prática do conhecimento da realidade. Segundo o 

próprio White, se todo conhecimento histórico é obra de ficção, é impossível comparar a validade 

de tal ou qual interpretação, sendo possível somente avaliar a qualidade “literária” dos textos. Em 

suas palavras, 

conquanto possam parecer ao leitor baseadas em diferentes teorias da natureza e da 

sociedade, da política e da história, em última análise têm a sua origem nas 

caracterizações figurativas do conjunto todo de eventos que representariam 

totalidades de tipos essencialmente diferentes. É por essa razão que, quando se trata 

de comparar interpretações distintas de um mesmo conjunto de fenômenos 

históricos numa tentativa de estabelecer  qual é o melhor ou mais convincente, 

muitas vezes somos levados a confusão ou ambiguidade. (WHITE, 2001, p. 114)  

 Em segundo lugar, o modo como White encara o desenvolvimento tanto da literatura quanto 

da história mostra como ele está nos estreitos limites, e na sua radicalização, da crítica literária 

burguesa, que considera o desenvolvimento da literatura através de obras e escritores considerados 

clássicos, quer dizer, obras que de alguma maneira tem uma “qualidade” superior: “tal como a 

literatura, a história se desenvolve por meio da produção de clássicos, cuja natureza é tal que não 

podemos invalidá-los nem negá-los” (WHITE, 2001, p. 107). Essa definição do desenvolvimento da 

história e da literatura demonstra como White realiza sua atividade dentro dos marcos da crítica 



literária burguesa, que se esforça em definir padrões de qualidade que obviamente excluem do 

campo da produção literária e cultural, ou de conhecimento, qualquer atividade popular ou que não 

esteja ligada aos 'bons livros'. Já tentamos mostrar como Galeano tenta se opor a essas concepções. 

Em “Dez erros ou mentiras frequentes sobre literatura e cultura na América Latina”, ele diz: 

Escritor é aquele que escreve livros, diz o pensamento burguês, que esquarteja tudo 

o que toca. A compartimentação da atividade criadora tem ideólogos especializados 

em levantar muralhas e cavar fossos. (…) A literatura abrange, em todo caso, o 

conjunto das mensagens escritas que integram uma determinada cultura, à margem 

do julgamento de valor que possam merecer por sua qualidade. (…) No esquema 

desses trituradores da alma, não haveria lugar para muitas das realizações literárias 

da maior eficácia e da mais alta beleza na América Latina (GALEANO, 1993, p. 

133) 

 Além disso, Galeano, de um lado, não considera o que escreve ficção, mas ao contrário, 

sempre reafirma sua intenção de revelar uma face oculta da realidade e história da América Latina, 

em um compromisso em “dizer a verdade”. E de outro lado, não considera impossível comparar 

interpretações sobre a realidade, mas não só compara versões como subverte ironicamente aquelas 

que parecem escamotear ou distorcer a história dos marginalizados. Desta forma, Palaversich, 

mesmo apesar de sugerir a aproximação de Galeano a Hayden White, ainda pode afirmar que os 

textos de Galeano “atribuem particular urgência a seu programa de 'dizer a verdade' e de se referir a 

um mundo concreto. Neste sentido, representam um desafio às teorias literárias contemporâneas, 

para as quais a intenção referencial da literatura é um sinal de ingenuidade epistemológica” 

(PALAVERSICH, 1995, p. 222). 
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