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A invocação do passado constitui uma 

das estratégias mais comuns nas interpretações 

do presente. O que inspira tais apelos não é 

apenas a divergência quanto ao que ocorreu no 

passado e o que teria sido esse passado, mas 

também a incerteza se o passado é de fato 

passado, morto e enterrado, ou se persiste, 

mesmo que talvez sobre outras formas. (SAID, 

1995, p. 33, grifo nosso). 



 

 

 

 

RESUMO 

 

Como é sabido, por muito tempo várias vozes foram silenciadas no território latino-americano, 

principalmente durante o processo de colonização, no qual vários índios e negros foram 

escravizados. Um território marcado por luta e resistência, onde aqueles que tentaram 

transgredir a ordem, aqueles que denunciavam as calamidades e a miserabilidade da massa 

acabaram pagando com a própria vida. Assim partindo dessa premissa, esta investigação tem 

como objetivo percorrer os caminhos da obra Las venas abiertas de América Latina, do autor 

Eduardo Galeano (1940-2015) com a pretensão de analisar e abordar o espaço da literatura e 

sociedade, verificando essa dialética inserida dentro da narrativa. Ademais disso, 

investigaremos as questões econômicas que circulam na obra, seja a exploração e importação 

sofrida no território latino-americano, e concomitantemente as vozes e veias que são 

dilaceradas, seja os aspectos políticos que rodeiam a escrita do autor e que funcionam como um 

combustível para sua narrativa.  Para tanto, fizemos a análise qualitativa do corpus, no intuito 

de encontrar tais elementos das vozes e veias abertas presente na obra. Por isso, estudamos 

também outros aportes teóricos que discutem sobre a ideia apresentada, seja na Literatura, nas 

questões econômicas, seja nas questões políticas; Bellini (1997), Candido (2000), Avelar 

(2003), Josef (2005), Furtado (2007), Ludmer (2007; 2013), dentre outros. 

 

Palavras-chave: América Latina. Eduardo Galeano. Literatura Latino-americana. Veias. 

Vozes.  

 

 

 

  



 

 

 

 

RESUMEN 

 

Como es sabido, por mucho tiempo varias voces fueron silenciadas en el territorio 

latinoamericano, principalmente durante el proceso de colonización, en el que varios indios y 

negros fueron esclavizados. Un territorio marcado por lucha y resistencia, donde aquellos que 

intentaron transgredir el orden, aquellos que denunciaban las calamidades y la miserabilidad de 

la masa acabaron pagando con la propia vida. En el marco de esta premisa, esta investigación 

tiene como objetivo recorrer en los caminos de la obra Las venas abiertas de América Latina, 

do autor Eduardo Galeano (1940-2015) con la pretensión de analizar y abordar el espacio de la 

literatura y la sociedad, verificando esa dialéctica inclusa dentro de la narrativa. Además de eso, 

investigaremos las cuestiones económicas que circulan en la obra, sea la explotación e 

importación sufrida en el territorio latinoamericano, y concomitantemente las voces y venas 

que son desgarradas, sean los aspectos políticos que rodean la escritura del autor y que 

funcionan como un combustible para su narrativa. Por lo tanto, hicimos al análisis cualitativo 

del corpus, con el fin de encontrar tales elementos de las voces y venas presente. Por ello, 

estudiamos también otros apuntes teóricos que discuten sobre la idea presentada, sea en la 

Literatura, en las cuestiones económicas, sea en las cuestiones políticas: Bellini (1997), 

Candido (2000), Avelar (2003), Josef (2005), Furtado (2007), Ludmer (2007; 2013), incluso 

otros.  

 

Palabras-clave: América Latina. Eduardo Galeano. Literatura Latino-americana. Venas. 

Voces. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Como é sabido, por muito tempo várias vozes foram silenciadas no território latino-

americano, principalmente durante o processo de colonização, no qual vários índios e negros 

foram escravizados. Um território marcado por luta e resistência, onde aqueles que tentaram 

transgredir a ordem, aqueles que denunciavam as calamidades e a miserabilidade da massa 

acabaram pagando com a própria vida, como foi o caso de Túpac Amaru, um descendente real 

inca, que liderou a revolta dos indígenas da América e sofreu as consequências por causa da 

sua atitude, como podemos reparar a seguir: “ Abolió todos los impuestos y el repartimiento de 

manos de obra indígenas […] se sucedieron victorias y derrotas; por fin, traicionado y capturado 

por uno de sus jefes, Túpac Amaru fue entregado, cargado de cadenas, a los realistas. [...] Túpac 

fue sometido a suplicio, junto con su esposa, sus hijos y sus principales partidarios” 

(GALEANO, 2010, p. 65-66).  1 

Desta maneira, através deste trabalho monográfico buscamos verificar os discursos que 

permeiam a obra Las venas abiertas como é conhecida, do autor uruguaio Eduardo Hughes 

Galeano (1940-2015), autor este, que viveu exilado na Argentina e depois regressou para 

Montevideo, escritor de vários livros no campo da literatura latino-americana, dentre eles: 

Vagamundo (1973), La canción de nosotros (1975), Dia y noche de amor y de guerra (1978), 

Memória de fuego (1982) e Las venas abiertas de América Latina (1971), o qual, como já citado 

anteriormente, é nosso corpus de pesquisa, livro este, que é considerado um manual 

revolucionário latino-americano, e visto como instrumento de conscientização política, da 

condição humana. 

Por esse viés, pensar a construção das histórias que nos formam, é também refletir os 

aspectos transcendentes que estão no passado, mas que nos constituem no presente. Sendo 

assim, o interesse de enveredar pelos caminhos da Literatura Estrangeira surgiu a partir de 

estudos realizados na disciplina LET 811, da Universidade Estadual de Feira de Santana, onde 

na ocasião trabalhamos com primeira parte do livro intitulada La pobreza del hombre como 

resultado de la riqueza de la tierra, capítulo do livro Las venas abiertas, despertando motivação 

                                                 
1 Tradução livre: Aboliu todos os impostos e o partilhamento da mão de obra indígena[...] se sucederam vitórias e 

derrotas; por fim, traído e aprisionado por um de seus chefes. Túpac Amaru foi entregue, carregado com correntes, 

aos realistas. [...] Túpac foi submetido a tortura, junto com sua esposa, seus filhos e seus principais seguidores. 

GALEANO, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina. Buenos Aires: Siglo vientiuno Editores, 2010. p. 

65-66. 
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de conhecer com mais profundidade a respeito do assunto, uma vez que tratava das feridas não 

cicatrizadas até hoje na sociedade e também dos elementos da própria literatura. 

Com isso, nosso intuito é através desta pesquisa monográfica investigar sobre os 

aspectos e influências entre a Literatura e Sociedade, além disso desdobrar a pesquisa sob a 

configuração das questões econômicas, verificando sempre a partir da obra de Galeano, como 

foi realizada a exploração no território latino, mostrando como essa questão deixou veias e 

feridas escancaradas que foram abertas durante o período colonial e, que por hora, continuam 

sangrando no homem da América Latina. Por conseguinte, teceremos uma discussão acerca das 

questões políticas, procurando entender a noção de política na América Latina e o seu 

desenvolvimento em nosso território. 

Assim, para melhor desenvolvimento da investigação, os critérios metodológicos 

adotados foram de caráter qualitativo e bibliográfico, visto que o campo de investigação é de 

difícil mensuração e sem obtenção de concretude quantitativa, levando em consideração os 

referenciais teóricos propícios para o andamento da pesquisa, os quais estariam em 

concordância ou não ao tema proposto para pesquisa. Neste sentido, também foram levantadas 

todas as leituras possíveis dos escritores latino-americanos que discutem sobre literatura latino-

americana, assim como as questões econômicas e políticas.  

Como as questões apresentadas em Las venas abiertas nos fazem trilhar por múltiplos 

caminhos e desdobramentos, que podem nos levar para várias áreas do saber, como Literatura, 

História, Sociologia, Economia, Política, delimitamos a investigação em dois capítulos. O 

primeiro consiste nas discussões acerca da Literatura e Sociedade, onde temos como foco 

descrever a influência da sociedade da época para construção da obra de Galeano, como esses 

fatores externos e internos compõem sua obra, ademais de trazer ao nosso conhecimento como 

a vivência do autor durante os acontecimentos históricos podem estar presentes na sua narrativa. 

Também discorreremos sobre a Literatura hispano-americana, com o intuito de entender a 

percepção de literatura por este viés, além de compreender como se constitui a literatura latino-

americana neste espaço hispânico. Concomitante a essa discussão, também propomos entender 

a Literatura pós-autônoma, objetivando verificar a relação com a obra Las venas abiertas. 

No segundo capítulo, analisaremos o funcionamento das questões econômicas e 

políticas no território latino-americano, buscando esclarecer questões do passado que nos 

constituem enquanto sujeitos, e perceber como essas questões citadas anteriormente deixaram 
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veias escancaradas e vozes silenciadas, lembrando que essas vozes também formam-nos 

enquanto indivíduos sobreviventes na América Latina. 

Assim, a relevância social desta pesquisa está centrada em  disponibilizar para a  

academia conhecimento a respeito do tema, e de forma significativa ampliar os saberes na 

própria área de conhecimento do campo de estudo da Literatura Hispano-americana, uma vez 

que o estudo do corpus elegido e da problemática aqui posta, oferecerá aos estudantes da 

instituição (UEFS) essa amplitude de aprendizagem acerca do tema proposto, como também, 

dará a oportunidade daqueles que estão na parte externa da universidade a abertura do saber, 

pois esta proposta de investigação ajudará todos os “homens” da sociedade a descortinarem sua 

visão e abrirem  suas mentes para uma reflexão crítica e emancipada acerca das questões 

econômicas e políticas que rodeiam o mundo latino-americano.  
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1 LITERATURA E SOCIEDADE 

1.1 AS INFLUÊNCIAS SOCIAIS NA LITERATURA 

 

A literatura, como sabemos, é uma forma de expressão da arte em diferentes linguagens, 

a qual através dela o homem expõem seus sentimentos e manifestações. Território marcado pelo 

desnudamento das faces, onde são colocados expressivamente os protestos que o artista tem 

acerca da sociedade. Sabemos ainda, do poder que a literatura traz consigo, visto que 

persuadidos por ela, seremos sempre formados e transformados enquanto vivermos. Com ela 

podemos enxergar o mundo de forma distinta, e ainda mais, mudar nossas vivências através das 

leituras literárias que realizamos, compreendendo o contexto da sociedade que está envolvida 

na obra. Para que haja esse diálogo, no entanto, entre a literatura e a sociedade, são levados em 

consideração alguns paradigmas que estimulam a criação de tais escritas, como os fatores 

internos e externos, apresentados por Candido (2000), quem nos mostra que o autor não 

consegue dissociar esses dois aspectos que constituem sua obra literária, observe:  

 

Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões 

dissociadas, e que só a podemos entender fundindo texto e contexto numa 

interpretação dialeticamente integra, em que tanto o velho ponto de vista que 

explicava pelos fatores externos, quanto o outro, norteado pela convicção de que a 

estrutura é virtualmente independente [...]. Sabemos ainda que o externo (no caso o 

social) importa, não como causa, nem como significado, mas como elemento que 

desempenha um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, 

interno. (CANDIDO, 2000, p. 5-6). 

 

Na literatura estrangeira, assim como nas outras literaturas, esses fatores estão sempre 

presentes, isso porque, não há como separar esses dois aspectos. A obra Las Venas abiertas de 

América Latina traz de maneira muito viva esse dialogismo, visto que é uma literatura de leitura 

profunda acerca dos fatores históricos que perpassaram e transcorrem até o século XXI. Da 

mesma forma, a vivência do autor Galeano no período de escrita dessa obra ajuda-nos a 

compreender melhor a construção da sua produção, já que o autor possui pertencimento 

histórico à obra, e o público que a obra do Galeano atinge não estava e não está alheio às 

questões abordadas pelo mesmo em seu livro.  

Nas palavras de Candido (2000) verificamos como a tríade que sustenta a crítica literária 

demostram nosso posicionamos frente à obra, sendo necessário esse jogo, para sustentar o nosso 

poder reflexivo, visto que precisamos considerar tais primazias ao ler uma obra; o autor, obra, 

público. 
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São perceptíveis, também, nas obras essa relação com a sociedade, principalmente no 

que diz respeito aos fatores sociais do período, dando à literatura outra dimensão, modificando 

a nossa maneira de pensar diante da sociedade. Desta forma, ao lermos as obras de Galeano 

percebemos esse entrelaçamento com o momento em que suas obras foram escritas, sendo 

visíveis as aparições do meio em que o escritor estava inserido. Na obra Las venas abiertas tais 

fatores estão explícitos como a colonização, revoluções, dentre tantas outras barbárie que 

ocorreram durante o processo de invasão:  

 

A tiros de arcabuz, golpes de espada y soplos de peste, avanzaban los implacables y 

escasos conquistadores de América. Lo contaron las voces de los vencidos. Después 

de la matanza de Cholula, Moctezuma envió nuevos emisarios al encuentro de Hernán 

Cortés, quien avanzó rumbo al valle de México. […]. Más adelante, cuando Cortés 

llegó a Tenochtitlán, la espléndida capital azteca, los españoles entraron en la casa del 

tesoro. […] Hubo guerra, y finalmente Cortés, que había perdido Tenochtitlán, la 

reconquistó en 1521. (GALEANO, 2010, p. 35-36).2 

.  

Desse modo, a obra Las venas abiertas reverbera o sofrimento causado pela invasão à 

América Latina, permanecendo latente também no decorrer da narrativa, situações recorrentes 

da atualidade, as quais são enfatizadas por Galeano em cada parte do livro, mostrando que a 

sociedade mudou, mas os saqueios continuam [...] pasaron los siglos y América Latina 

perfecciona sus funciones. [...] Pero la región sigue trabajando de serviente”. (GALEANO, 

2010, p. 15)3.  

Sendo um exemplar, o qual traz consigo um valor de verdade que é sempre colocado 

em xeque e nos conduz a acreditar nessa influência produzida pelo meio, mostrando-nos que a 

arte é também social, como descreve significativamente Candido (2000):  

 

[...] depende da ação de fatores do meio, que se exprime na obra em graus diversos de 

sublimação, e produz sobre o indivíduo um efeito prático, modificando a sua conduta 

e concepção do mundo ou reforçando neles o sentimento de valores sociais. 

(CANDIDO, 2000, p. 19). 

 

                                                 
 

2 Tradução livre: Com tiros arcabuz, golpes de espada e golpes de peste, os implacáveis e poucos conquistadores 

da América avançaram. As vozes dos vencidos disseram isso. Após o massacre de Cholula, Moctezuma enviou 

novos emissários para se encontrar com Hernán Cortés, que seguiu para o Vale do México. [...] Mais tarde, quando 

Cortés subjugou Tenochtitlán, a esplêndida capital asteca, os espanhóis entraram na casa do tesouro. [...] Houve 

guerra e, finalmente, Cortés, que havia perdido Tenochtitlán, reconquistou-a em 1521. (GALEANO, 2010, p. 35-

36). 

 
3 Tradução livre: “[...] passaram os séculos e América Latina “perfecciona” suas funções. [...]. Porém a região 

continua trabalhando de servente”. (GALEANO, 2010, p. 15).  
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Com efeito, a Literatura tem um papel muito importante dentro da sociedade, 

carregando consigo um valor eminentemente de agregação, pois as experiências culturais do 

meio são absorvidas pelos autores, mesmo de forma inconsciente, de maneira simultânea ao 

período do desenvolvimento do seu objeto literário. Essa agregação faz o sujeito, o público, 

envolverem-se com a obra, muitas vezes, pelo fato de se mirar frente ao espelho textual 

apresentado, enxergando neste, e vendo seu reflexo sendo representado, não de maneira 

particular, mas no âmbito generalizado. E esse espelhamento, se estende de geração em geração, 

pois mesmo uma obra que foi escrita há séculos continua viva e movimentando cada indivíduo 

a reflexão da sua condição, sempre em processo de construção e modificação das suas 

experiências enquanto sujeito. 

Neste caso, a literatura aparece como um elemento crucial na vida do homem perante a 

sociedade, visto que ela, a literatura, desempenha um papel agregador para a estruturação do 

pensamento emancipador dos seres humanos, trazendo consigo as múltiplas possibilidades de 

interpretação. Sendo que a vida social como sabemos, é inclusive representada nos textos 

literários, já que neste campo o autor tem autonomia libertária para expressar através do mesmo, 

as mazelas, as dores do povo colonizado, e também o sofrimento por tantas formas de opressões 

que tem acompanhado o sujeito desde os tempos remotos. 

 Com isso, também verificamos ao ler alguma obra, a sua função política, marcada pela 

denúncia dos fatos que ocorreram na época que a obra foi escrita, sendo esses uns dos critérios 

críticos trazidos por Candido (2000, p. 12) “a função política das obras e dos autores na 

literatura”, assim manifestada como forma de protesto em cada palavra colocada no texto, por 

aquele que escreve uma obra. 

Haja vista, não podemos nos esquecer da relevância que a cultura possui dentro do 

processo de construção literária, no qual a cultura está inserida e se estende segundo Said (1995) 

para o estudo da comunicação da massa, pensando na cultura popular, e na maneira de pensar 

o poder. A cultura vista aqui, como uma peça na qual são considerados também outros 

fenômenos sociais importantes na constituição da obra, sendo elas a integração e a 

diferenciação. Nesta perspectiva, Candido (2000) conceitua de maneira sucinta esses dois 

fenômenos, nos conduzindo ao entendimento da integração como uma acentuação de valores 

em cada indivíduo dentro da sociedade, levando em consideração a cultura de cada grupo, 

enquanto a diferenciação é vista como um conjunto de acentuação que considera os fatores 

diversos da sociedade. Por este viés,  
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a integração é um conjunto de fatores que tendem a acentuar no indivíduo ou no grupo 

a participação nos valores comuns da sociedade. A diferenciação, ao contrário, é o 

conjunto dos que tendem a acentuar as peculiaridades, as diferenças existentes em uns 

e outros. (CANDIDO, 2000, p. 21). 

 

   Esse diálogo, no entanto, entre integração e diferenciação transpõe aqui, uma definição 

mais consonante a respeito de cultura, uma vez que a terminologia carrega consigo um leque 

de possibilidades de significados. Portanto, a definição aqui adotada para o termo, está 

focalizada na perspectiva contemporânea acerca do conceito de cultura, trilhando os labirintos 

em que o sujeito também está inserido, e que são considerados como indivíduos que participam 

da vida social, tendo uma participação ativa na sociedade. Assim, a conceituação mais adequada 

ao nosso estudo está situada sob o olhar do antropólogo britânico Malinowski (2009) com seus 

estudos funcionalistas que explica a terminologia,  

 

[...] a cultura consiste no conjunto integral dos instrumentos e bens de consumo, nos 

códigos constitucionais dos vários grupos da sociedade, nas ideias e artes, nas crenças 

e costumes humanos. Quer consideremos uma cultura muito simples ou primitiva, 

quer uma cultura extremamente complexa e desenvolvida, confrontamo-nos com um 

vasto dispositivo, em parte material e em parte espiritual, que possibilita ao homem 

fazer face aos problemas concretos e específicos que se lhe deparam. 

(MALINOWSKI apud PORTO, 2009, p. 95).    

 

Dessa maneira, verificamos a convergência existente entre cultura e os meios sociais, 

pois não podemos dissociar a cultura com os meios. Concomitantemente, nesse entrelaçamento 

também está inserida a literatura, pois pensando o meio o artista cria a obra, injetando nesta a 

acepção cultural, as diversidades e o comportamento do grupo, disseminando na obra a 

memória coletiva do povo que perpassará para tempos posteriores, e que jamais serão 

esquecidas. Assim, como abordado por Halbwachs (2003):  

 

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembrados por outros, ainda que 

se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente 

nós vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós. Não é preciso que outros estejam 

presentes, materialmente distintos de nós, porque sempre levamos conosco e em nós 

certa quantidade de pessoas que não se confundem. (HALBWACHS, 2003, p.30). 

 

Através da literatura somos inseridos na memória individual do autor, que constrói a 

partir da criação literária a memória coletiva do povo, nos remetendo no presente contínuo as 

lembranças do que vivera os nossos ancestrais. Respectivamente, com as imagens formadas em 

nosso inconsciente as transformamos em lembranças, recordando assim, dos outros eus que nos 
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modelam em nosso processo de movimento cotidiano. Conquanto, ainda temos como junção a 

memória coletiva, a memória histórica, discutida pelo autor supracitado o qual explica que 

apesar de este tipo de memória focalizar na história, esta também é alimentada pelo 

esquecimento, causando modificações dos fatos, cuja memória histórica não faz uma 

reconstrução fiel do passado.   
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1.2 TRILHANDO OS CAMINHOS DA LITERATURA HISPANO-AMERICANA 

 

Sabemos o quanto é difícil falar de Literatura sem colocar no rol das discussões questões 

relacionadas à História, e por mais que tentemos, ao ler uma obra literária, nos desprender desse 

diálogo, sempre caímos na reflexão histórica, nesse entrelaçamento existente. Salientamos, que 

esse diálogo pode ser visto como realidade e ficção, uma vez que no campo da Literatura o 

autor possui essa liberdade de jogar com essa dialética, por vez tão tecida nas narrativas: 

 
Mas há uma segunda maneira talvez mais inesperada de considerar a relação entre 

literatura e história. Procede ao contrário, isto é, descobre em alguns textos literários 

uma representação aguda e original dos próprios mecanismos que regem a produção 

e transmissão do mistério estético. Semelhantes textos que fazem da escritura, do livro 

e da leitura o objeto mesmo da ficção, obrigam os historiadores a pensar de outra 

maneira as categorias mais fundamentais que caracterizam a “instituição literária”. 

(CHARTIER, 2000, p. 197). 

 

Desse modo, pensando na dualidade entre Literatura e História, e inserindo aqui a 

alteridade que forma o discurso da sociedade de cada época, no qual o protagonista em seu local 

de fala discute esses dois campos, é que passamos a dialogar a partir da perspectiva dos 

escritores latino-americanos, olhar a História do outro, com outra percepção. De maneira 

divergente esses escritores têm uma abordagem contrária ao modelo europeu, passando a contar 

a História a partir do olhar do oprimido, refletindo assim, a respeito do coletivo e não da 

individualidade, com um olhar diferente para com a história da classe subalterna, que estava 

silenciada.  

Essa mirada, especialmente dos escritores latino-americanos ao cânone metropolitano, 

forma de maneira antagônica a literatura estrangeira, visto que os mesmos procuravam na sua 

escrita colocar um discurso desmembrado do discurso europeu, buscando sua própria 

identidade.  

Porquanto, os autores dessa Literatura, a partir do século XX, começaram a se preocupar 

com o discurso desprovido da voz europeia, começando assim se conscientizar acerca da sua 

identidade, mesmo que de certa forma exista ainda uma influência europeia que se mantêm 

viva, de modo que a experiência latino-americana esteja sempre centrada nesse desejo de 

autonomia e verdadeira libertação. Conforme frisa Picarro (1993, p. 29) “Su emergencia se da 

entonces en términos de voz alternativa, de discurso otro, y estas situación entrega las 
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condiciones para la manifestación de su estética”4, assim se voltando para uma escrita engajada 

e desprendida de subalternidade, uma escrita na qual fosse representada a contra-história.    

Contudo, a autora Jozef (2005) enfatiza que houve, sim, uma dependência da Literatura 

Hispano-americana frente à literatura europeia, no que diz respeito ao modelo estruturado pela 

mesma, cuja nomenclatura converge, já que tanto em uma quanto na outra os nomes atribuídos 

aos períodos são os mesmos, entretanto as abordagens constituídas pelos significados são 

divergentes, como ressalta a autora supracitada, a seguir: 

 

Consideramos o contexto não exterior mas concomitante ao signo; ele é a força 

constituidora da criação literária. Partimos da constatação da dependência para com a 

literatura européia, que forneceu à Literatura Hispano-americana os modelos, mas não 

incidimos no estudo das fontes e influências: queremos assinalar suas diferenças e o 

que acrescentou de próprio em seu discurso, compondo uma nova significação com 

os mesmos significantes. (JOSEF, 2005, p. 8).  

      
Desta maneira, percebemos a partir do discurso da autora Josef (2005) a nova roupagem 

que a Literatura Hispano-americana teve em sua construção, principalmente depois da 

colonização espanhola. Colonização esta guiada em primeira estância por Cristóvão Colombo 

que saiu para abrir os caminhos para outras expedições, como é representada no livro Las venas 

abiertas, no início do primeiro capítulo:  

 

Cuando Cristóbal Colón se lanzó a atravesar los grandes espacios vacíos al oeste de 

la Ecúmene, había aceptado el desafío de las leyendas.  Tempestades terribles jugaban 

con sus naves, como si fueran cáscaras de nuez, y las arrojarían a las bocas de los 

monstruos; la gran serpiente de los mares tenebrosos, hambrienta de carne humana, 

estaría al acecho.  (GALEANO, 2010, p. 27).5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Lembrando que as histórias lendárias também se faziam presente nestas expedições, 

pois os dominadores acreditavam que ao entrar no mar, enfrentariam os grandes monstros 

durante as navegações. Por outro lado, o que movimentava essa ganância de descoberta e 

invasão era o ouro existente nas terras da América Latina, e essa ganância causou danos 

irreparáveis aos povos dominados. Povos foram dizimados, culturas foram soterradas e houve 

transculturação por consequência da fome pelo ouro: 

                                                 
4 Tradução livre: “Sua emergência é então dada em termos de voz alternativa, de outro discurso, e essas situações 

fornecem as condições para a manifestação de sua estética”.  (PICARRO, 1993, p. 29). 

5 Tradução livre: Quando Cristóvão Colombo partiu para cruzar os grandes espaços vazios a oeste do Ecumene, 

ele aceitou o desafio das lendas. Tempestades terríveis brincavam com seus navios, como se fossem cascas de 

nogueira, e as jogavam na boca de monstros; A grande serpente dos mares escuros, faminta por carne humana, 

estaria à espreita. (GALEANO, 2010, p. 27). 
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Una sola bolsa de pimienta valía, en el medievo, más que la vida de un hombre, pero 

el oro y la plata eran las llaves que el Renacimiento empleaba para abrir las puertas 

de Paraíso en el cielo y las puertas del mercantilismo capitalista en la tierra. […]. El 

poder europeo se extendía para abrazar el mundo. Las tierras vírgenes, densas de 

selvas y de peligros, encendían la codicia de los capitanes […]. (GALEANO, 2010, 

p. 30).6    

 

Contudo, conforme destaca Bellini (1997) a história da literatura hispano-americana 

somente emergiu a partir das histórias de expedições escritas por Cristóvão Colombo, como 

citado anteriormente, este escreveu o Diario e a Carta del descubrimiento fazendo alusão ao 

Novo Mundo, caso bem parecido com a Carta de achamento do Brasil, escrita por Caminha no 

ano de 1500, o qual descreveu suas impressões acerca do território “descoberto”. Cristóvão 

Colombo, segundo a linha de estudo de Bellini (1997), não era nenhum literato, mas foi o 

grande pioneiro da literatura aqui mencionada: 

 

A partir de Colón, y durante todo el período de la conquista, la literatura de tema 

americano se caracteriza por uma nota de estupor y de entusiasmo. Colón no era 

literato; su prosa no presenta especiales logros estilísticos, pero se impone por la 

abierta sencillez del hombre que no tiene trato con las letras. (BELLINI, 1997, p. 64). 
7 

 

Assim, para se desprender um pouco de uma narrativa novelesca tão parecida com a 

europeia, surge a cultura do boom, com objetivo de questionar o que foi imposto pela esteira 

das ditaduras8, período marcado pelas narrativas de alguns escritores latino-americanos, como: 

Cortázar, Carpentier e Vargas Llosa, dentre outros. Vale lembrar aqui algumas questões que 

levaram os escritores do boom a tal projeto, traçado como vontade de modernidade: 

 
1)a reivindicação sistemática de sua própria literatura como realização definitiva da 

modernidade estética da América Latina, numa narrativa evolucionista na qual o 

                                                 
 

 
6 Tradução livre: Um único saco de pimenta valia, na Idade Média, mais do que a vida de um homem, mas ouro e 

prata eram as chaves que o Renascimento usava para abrir as portas do Paraíso no céu e as portas do mercantilismo 

capitalista na terra. . [...] O poder europeu se estendia para abraçar o mundo. As terras virgens, densas de florestas 

e perigos, incendiaram a ganância dos capitães [...]. (GALEANO, 2010, p. 30). 

 

7 Tradução livre: De Colombo, e durante todo o período da conquista, a literatura temática americana é 

caracterizada por uma nota de estupor e entusiasmo. Colombo não era um homem literário; sua prosa não apresenta 

realizações estilísticas especiais, mas é imposta pela simplicidade aberta do homem que não lida com as letras. 

(BELLINI, 1997, p. 64. 

 
8 AVELAR, Idelber. Alegorias das derrotas: a ficção pós-ditatorial e o trabalho de luto na América Latina. Editora 

UFMG, Belo Horizonte, 2003. 
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presente surge como a inevitável superação de um passando falido; 2) o 

estabelecimento de uma genealogia  seletiva da produção literária anterior ao cânone 

estético ocidental; 3) a repetida associação do rural a um passado primitivo, pré-

artístico e, em termos mais estritamente literários naturalista; 4) a combinação de uma 

retórica adâmica – a retórica do “pela primeira vez” – com uma vontade edípica, 

segundo a qual o pai europeu se encontraria superado, rendido ao fato de seus filhos 

latino-americanos se apossarem de sua coroa literária. (AVELAR, 2003, p.37-38, 

grifo do autor). 

 

A partir dessa literatura do boom e posteriormente posboom a literatura hispano-

americana obteve um novo sentido e linguagem, pelo fato dos escritores se preocuparem com 

uma escrita a qual pudessem se identificar. Nesse sentido, a produção latino-americana 

aumentou significativamente, surgindo posteriormente autores engajados com o gênero 

novelesco e que não deixaram essa cultura se definhar, mesmo pelo momento político que 

passavam os países latino-americanos, onde vários autores tiveram que fugir do seu território, 

inclusive Galeano: Como frisa Bellini (1997, p. 578) “Muchos de ellos, debido al advenimiento 

de dictaduras militares, tuvieron que refugiarse en otros países: México, Venezuela, los Estados 

Unidos o en Europa. La tragedia del intelectual es recurrente en América Latina”9. Isso ocorria 

pelo fato dos autores se posicionarem através das suas escritas sobre o que estava acontecendo 

no período.  

Sendo assim, vários autores se destacaram nesta narrativa do novo século, como bem 

menciona Bellini (1997): na argentina, Abel Posse (1936), com vários escritos entre eles: Los 

perros del paraíso (1983) La boca del tigre (1971), Los demônios ocultos (1988) El viajero de 

Agarta (1989), dentre outros; Osvaldo Soriano (1943-1997) com la novele Triste, solitário y 

final (1973); José Pablo Feinmann(1943) com uma de sus novelas Últimos días de la víctima 

(1979); Mempo Giardinelli (1947) com a novela Imposible equilíbrio (1995) dentre outras; No 

Uruguay se destacam Edurado Galeano (1940) com seu ensaio Las venas abiertas de América 

Latina (1971) e Cristina Peri Rossi (1941) com Díaspora (1976) incluindo outras de suas obras. 

Inclusive nessa era temos escritores de outros países que também emergiram 

significativamente. 

1.3 ENTENDENDO A LITERATURA PÓS-AUTÔNOMA  

 

                                                 
9 Tradução livre: Bellini (1997, p. 578) “Muitos deles, devido ao advento das ditaduras militares, tiveram que se 

refugiar em outros países: México, Venezuela, Estados Unidos ou Europa. A tragédia do intelectual é recorrente 

na América Latina”.  
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As Literaturas, tanto a brasileira, quanto à estrangeira, viveram processos transitórios 

parecidos, as denominadas fases: Barroco, Neoclassicismo, Romantismo, Realismo-

Naturalismo, Modernismo, Pós-Modernismo, dentre outros. Todos estes foram traçados de 

acordo com a época e circunstâncias, “pois nem tudo pode ser dito em qualquer lugar”, como 

menciona Foucault (1970, p. 9), na Aula inaugural ministrada por ele, na França. Desta 

maneira, são puramente visíveis como as circunstâncias constroem o homem ao longo dos 

séculos, construindo também sua forma de transpor na escrita seu laboral literário.  

Falando da literatura estrangeira, foco desta investigação, a partir dos anos 70 surge uma 

nova forma de literatura latino-americana, a literatura boom e posboom marcados pelas 

narrativas, como reparamos nas palavras de Nemrava e Rosso (2014) ressaltam que “Tanto el 

boom como el posboom se refieren exclusivamente a la novela”10, na qual o boom é 

representado pelos precursores Vargas Llosa, García Marqués, Fuentes, Cortázar. No entanto, 

salientamos que a literatura do posboom cronologicamente emergiu posterior ao boom, 

precisamente na Ditadura, pois vários autores latino-americanos como forma de protesto ao 

período ditatorial traspassavam através dos escritos suas visões em relação ao que estava 

acontecendo. 

   Assim, incluímos a essas novas formas literárias latino-americanas a Literatura crítica 

pós-autônoma, que é um campo de análise, criado pela escritora crítica Josefina Ludmer (1939-

2016), onde os autores mesclam a realidade cotidiana na sua escrita. Por isso, por falar a 

verdade, muitos escritores considerados deste campo e com essas características narrativas pós-

autônoma não ficaram isentos dessa exclusão, sendo por vezes interditados na sua maneira de 

pensar, tendo seus discursos por vezes silenciados. Clássicos exemplos desse silenciamento são 

dos escritores estrangeiros Roberto Bolaño (1953-2003) e o Eduardo Galeano (1940-2015), os 

quais foram obrigados a exilar-se da sua pátria para não serem mortos, particularmente para 

Galeano: 

 
A ditadura cívico-militar ali implantada foi um divisor de águas na vida do autor. 

Devido a sua participação ativa no movimento revolucionário, além de suas posições 

ideológicas firmemente defendidas em Las venas, Galeano foi encarcerado e, 

posteriormente, forçado a sair do país. (SILVA, 2011, p.20, grifo do autor).    

  

                                                 
 
10 Tradução livre: “Tanto o boom como o posboom se referem exclusivamente a novela”.  NEMRAVA, Daniel; 

ROSSO, Ezequiel de. Entre la experiencia y la narración: Ficciones latinoamericanas de fin de siglo (1970-2000). 

Editora Verbum, S. L., Madrid, 2014.  
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Destarte, rodeado por esta preocupação de através da escrita denunciar as dores 

humanas, Galeano sofreu as consequências impostas pela dominação da sua época. Pelo fato 

de estar marcado por esta característica de se preocupar com as precariedades cívicas, autor 

como Galeano acabava transpondo na sua escrita, as suas vivências e dores que circundavam 

sua interioridade e exterioridade enquanto homem que está no mundo, ativo com as questões 

que faziam parte da humanidade de sua época. Lembrado que tais questões como: exploração, 

extermínio, desvalorização humana, dentre outros, são como As ruinas circulares, do autor 

Jorge Luís Borges, que aconteceram e atravessam até os dias atuais.   

Neste tipo de literatura crítica, a preocupação não está norteada na busca constante de 

firmá-la como uma Literatura que esteja tratando de realidade ou ficção, mas pelo contrário, 

jogar com essa dualidade, sem se preocupar com a constante relevância do concreto. Inclusive 

para Ludmer (2007, p. 1) “Essas escrituras não admitem outras leituras literárias; isto quer dizer 

que não se sabe ou não importa se são ou não são literaturas. E tampouco se sabe ou não importa 

se são realidade ou ficção”. Como acontece na própria obra Las venas abiertas quando Galeano 

coloca a voz de uma senhora da cidade de Potosi para nos envolver ainda mais na sua narrativa, 

repare:  

 

Aquella sociedad potosina, enferma de ostentación y despilfarro, sólo dejó a Bolivia 

la vaga memoria de sus esplendores, las ruinas de sus iglesias y palacios, y ocho 

millones de cadáveres de indios. Cualquiera de los diamantes incrustados en el escudo 

de un caballero rico valía más, al fin y al cabo, que lo que un indio podía ganar en 

toda su vida de mitayo, pero el caballero se fugó con los diamantes. Bolivia, hoy uno 

de los países más pobres del mundo, podría jactarse -si ello no resultara patéticamente 

inútil- de haber nutrido la riqueza de los países más ricos. En nuestros días, Potosí es 

una pobre ciudad de la pobre Bolivia: «La ciudad que más ha dado al mundo y la que 

menos tiene», como me dijo una vieja señora potosina, envuelta en un kilométrico 

chal de lana de alpaca, cuando conversamos ante el patio andaluz de su casa de dos 

siglos. Esta ciudad condenada a la nostalgia, atormentada por la miseria y el frío, es 

todavía una herida abierta del sistema colonial en América: una acusación. El mundo 

tendría que empezar por pedirle disculpas. (GALEANO, 2010, p. 51).11 

 

                                                 
11 Tradução livre: A sociedade potosiana, doente de ostentação e desperdício, só permite à Bolívia a vaga 

lembrança de seus esplendores, as ruínas de suas igrejas e palácios e oito milhões de cadáveres de índios. Dos 

diamantes embutidos no escudo de um rico cavalheiro, valeu mais, afinal, do que um índio poderia ganhar em sua 

vida como um mitayo, mas o cavaleiro escapou com os diamantes. Bolívia, hoje um dos países mais pobres do 

mundo podem se orgulhar, se não resultar pateticamente inútil ter nutrido a riqueza dos países mais ricos. Em 

nossos dias, Potosí é uma cidade pobre de pobreza Bolívia: "A cidade que mais tem dado ao mundo e a que tem 

menos", como me disse uma senhora de Potosí, envolta em um longo xale de lã de alpaca, quando conversamos 

antes do pátio andaluz de sua casa dos séculos. Esta cidade condenada à nostalgia, atormentado pela pobreza e 

frio, ainda é uma ferida aberta do sistema colonial na América: uma acusação. O mundo teria que começar por se 

desculpar. (GALEANO, 2010, p. 51). 
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Neste caso, além da Literatura pós-autônoma se constituir desse desprendimento com a 

identificação da realidade e ficção, ela ainda vem com a configuração de abordagem 

caracterizada pelos traços do autor, de forma restrita, aqui, referimos a Galeano, que na obra 

Las venas abiertas, desenha também o que viveu a América Latina, com tantas injustiças, 

dominação e subalternidade, mesmo com a dose de ficção. Desta forma, na obra verificamos o 

eu presente nas entrelinhas da narrativa, pois Galeano não o escreveu distante da realidade da 

época, como o mesmo aponta: 

 

En 1964, en su despacho de la Habana, el Che Guevara me ensenó que la Cuba de 

Batista no era sólo de azúcar: los grandes yacimientos cubanos de níquel y de 

manganeso explicaban mejor, a su juicio, la furia ciega del Imperio contra la 

revolución. (GALEANO, 2010, p. 178, grifo nosso).12     
 

Desse modo, ainda percebemos a sinergia existente entre a caracterização dada ao livro 

pelo autor e a construção da Literatura pós-autônoma, por um lado porque em um dado 

momento da sua vida Galeano diz que não seria capaz de ler Las venas abiertas, uma obra 

categorizada por ele em primeira instância como livro de economia, “A Veiais Abertas tentou 

ser um livro de economia política, só que eu não tinha a formação necessária” (informação 

verbal).13 E por outro lado, pelo fato da Literatura pós-autônoma estar tecida em um parâmetro 

de esvaziamento, uma vez que nela a literatura pode ser lida com um romance literário no qual 

o receptor se permite checar as possibilidades da obra possuir o duplo olhar: realidade / ficção. 

 
Não se pode lê-las como literatura porque aplicam “à literatura” uma drástica operação 

de esvaziamento: o sentido (ou autor, ao a escritura) resta sem densidade, sem 

paradoxo, sem indecidibilidade, “sem metáfora”, e é ocupado totalmente pela 

ambivalência: são e não são literatura ao mesmo tempo, são ficção e realidade. [...]. 

Poderíamos chamá-las se escrituras ou literaturas pós-autônoma. (LUDMER, 2007, 

p. 1-2).       
 

 

Neste viés, compreendemos também a funcionalidade da Literatura pós-autônoma 

dentro da sociedade, visto que sua capacidade de transportar o leitor à nova forma de mirar o 

mundo é bastante proveitosa, tendo uma função importante enquanto literatura descolonizadora 

                                                 
 

12 Tradução livre: Em 1964, na saída da Havana, o Che Guevara me ensinou que a Cuba de Batista não era só de 

açúcar: os grandes depósitos cubanos de níquel e manganês explicavam melhor, a seu julgamento, a fúria cega do 

Império contra a revolução. (GALEANO, 2010, p. 178).  

 
13 Entrevista com Eduardo Galeano realizada pelo Jornal hispânico Elpais, no dia 04 maio. 2014. 
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do ser iludido pelas histórias mal contadas. A literatura inclui os excluídos da História. Além 

disto, o universo literário pós-autônomo nos permite, enquanto sujeitos, a refletir nosso espaço 

no território latino-americano, e acende nossa lamparina, para assim entendermos, através 

desta, a nossa territorialidade, tendo consciência do dialogismo que vamos encontrar na obra, 

essa dialética entre a realidadeficción, as quais são escrituras que em consonância com Ludmer 

(2007): 

 

Saem da literatura e entram "na realidade" e no cotidiano, na realidade do cotidiano 

[...]. Fabricam o presente com a realidade cotidiana e essa é umas das suas políticas. 

A realidade cotidiana não é realidade histórica referencial e verossímil do pensamento 

realista e da sua história política e social (a realidade separada da ficção), mas sim 

uma realidade produzida e construída pelos meios [...]. É uma realidade que não quer 

ser representada porque já é pura representação: um tecido de palavras e imagens de 

diferentes velocidades, graus e densidades, interiores-exteriores a um sujeito que 

inclui o acontecimento, mas também o virtual. [...]. Absorve e fusiona toda mimese 

do passado para constituir a ficção ou as ficções do presente. (LUDMER, 2007, p. 2-

3, grifo do autor). 

   

 

O homem está em constante movimento entre o presente e o passado, procurando as 

respostas para o entendimento desta fábrica do presente inserida na realidade cotidiana, o qual 

insere-o nesse jogo cotidiano, para encontrar na literatura o entendimento do mundo. Ademais 

disso, na literatura pós-autônoma somos incluídos em uma dialética de estar dentro e fora da 

ilha urbana, imaginando nossos corpos perpassando cada linha dos textos, somos levados a 

transgredir nessa literatura os campos pacíficos, como por exemplo, da colonização. 

Especulamos, quando adentramos nessas escrituras e nos deparamos com as aflições daqueles 

que lutaram e derramaram seu sangue para construir outros corpos, como especula a autora a 

seguir: 

 

A especulação atravessa a literatura a fim de ver os territórios da imaginação pública; 

viaja, cruza fronteiras, entra e sai, vai e vem, percorre. Vai da cidade à ilha urbana, da 

ilha à nação, da nação à língua e da língua ao império, a fim de encerrar o gênero 

especulativo lá no império, como o inimitável Tlon. Nessas estações, procura ver os 

corpos que atravessam e se movimentam por esses territórios, os sujeitos desses 

territórios [...]. (LUDMER, 2013, p.110). 

 

Neste sentido, as fronteiras literárias dessa literatura são marcadas pelo sentimento de 

pertencimento na narrativa, na qual são demarcadas pela nossa busca constante de reconhecer 

através desse tipo literário as nossas raízes antropológicas. Assim, através dela enfatizamos a 

nossa localização, nos encontramos, ou pelo menos somos chamados, a nos desterritorializar 
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daquilo que o mundo europeu tem nos oferecido, como apresenta Ludmer (2013, p. 128) "Da 

mesma maneira como as pessoas são identificadas juntamente com o meio [...], nesses textos 

os sujeitos definem sua identidade por seu pertencimento a certos territórios.” 

Desta maneira, a partir da obra Las venas abiertas somos deslocados dessa inércia 

mundana, pois a narrativa de Galeano nos convida ao nos movimentar, a mergulhar nos 

labirintos do passado com uma perspectiva do presente, para assim compreender as situações 

que circundam a sociedade. E ainda mais, as leituras dessa literatura pós-autônoma, nos levam 

a estar dentro e fora da realidade representada nesse tipo de narrativa, como traz a autora (Idem, 

2013, p. 130) “Esses textos diaspóricos não só atravessam a fronteira da “literatura”, mas 

também da “ficção”, permanecendo fora-e-dentro das duas fronteiras”, trilhando 

constantemente por esses dois caminhos. 

Assim, como o sujeito, o público como diz Candido (2000), participa ativamente da 

literatura supracitada, sendo o autor também coadjuvante do cenário preparado por ele, uma 

vez que seu testemunho está envolvido de cumplicidade e faz parte da sua escrita. Nessa 

literatura a alegoria adotada é carregada na maioria das vezes pela referencialidade atribuída 

pelo autor dentro da sua obra, colocando um pouco das suas experiências vivida na sociedade: 

 
As escrituras pós-autônomas podem exibir ou não suas marcas de pertencimento à 

literatura e os tópicos da auto-referencialidade que marcaram a era da literatura 

autônoma: o marco, as relações especulares, o livro no livro, o narrador como escritor 

e leitor, as duplicações internas, recursividades, isomorfismos, paralelismos, 

paradoxos, citações e referências a autores e leituras [...]. (LUDMER, 2007, p. 3).   

 

Portanto, a obra Las venas abiertas é carimbada por estás vozes referenciais que 

perpassam toda a narrativa, caracterizando um juízo de verdade naquilo que Galeano propõe, o 

qual fundamenta sua voz a outras obras. Com isso, a literatura pós-autônoma aparece como um 

conjunto de testemunho, no qual escritores dialogam com outros autores, fazendo ecoar 

variadas vozes.   
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2 CONHECENDO O PASSADO PARA COMPREENDER O PRESENTE: QUESTÕES 

ECONÔMICAS E POLÍTICAS 

 

2.1 QUESTÕES ECONÔMICAS 

 

Marcada por questões que circundam as dores sofridas pelos nossos ancestrais, a obra 

Las venas abiertas foi escrita para contar a história do processo de colonização, onde as vozes 

dos vencidos pudessem estar presentes. Uma narrativa que didaticamente Galeano descreve as 

veias abertas pelos dominadores, nos povos pré-colombianos, para usurpar de maneira violenta 

todas as riquezas econômicas que possuía a América. Sofrimento iniciado a partir do século 

XVI com a invasão espanhola, quando invadiram o território latino- americano em busca 

primeiramente do ouro. Uma invasão, diga-se de passagem, carimbada com permissão da 

guerra santa autorizada pelo catolicismo, uma vez que a mesma sempre foi detentora da maior 

parte usurpada durante o descobrimento das riquezas, como destaca o Galeano (2010, p. 28, 

grifo nosso), “[...] esta era una guerra santa [...]. España adquiría realidad como nación alzando 

espadas cuyas empuñaduras dibujaban el siglo de la cruz. La reina Isabel se hizo madrina de la 

Santa Inquisición”.14 

Realmente, um período selado pelo século da cruz, simbologia que representa muito 

bem a luta vivida pelos indígenas e negros que foram submetidos ao trabalho escravo. Assim, 

como já mencionado anteriormente, Galeano aborda de maneira muito didática o processo 

econômico que passou a América Latina, com a invasão espanhola pela busca sedenta de 

produtos de valores capitalistas, e que no capítulo Fiebre del oro, fiebre de la plata o escritor 

mostra como foram todos os processos de explorações realizadas no território latino-americano, 

essa busca incessante dos produtos que circundaram nesse território desde o tempo passado até 

a atualidade, começando pelo ouro: 

 
Había, sí, oro y plata en grandes cantidades, acumulados en la meseta de México y en 

el altiplano andino. Hernán Cortés reveló para España, en 1519, la fabulosa magnitud 

del tesoro azteca de Moctezuma, y quince años después llegó a Sevilla el gigantesco 

rescate, un aposento lleno de oro y dos de plata, que Francisco Pizarro hizo pagar al 

inca Atahualpa antes de estrangularlo. (GALEANO, 2010, p. 31).15         

                                                 
14 Tradução livre: “[...] isso foi uma guerra santa [...]. A Espanha adquiriu realidade como nação ao erguer espadas 

cujos punhos desenhavam o século da cruz. Rainha Isabel tornou-se madrinha da Santa Inquisição”. (GALEANO, 

2010, p. 28). 
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Desta maneira, percebemos em primeira instância o impacto que causou o projeto 

ambicioso de exploração, o qual foi marcado pela vida ceifada do imperador inca Atahualpa 

que não aceitando as imposições do conquistador teve sua voz silenciada. O mesmo ocorreu 

com o indígena Tupac Amaru, sua voz que ecoou para dizer não a esse projeto exploratório das 

terras também foi silenciada, conforme descreve Galeano (2010, p. 36) “eran tantos los índios 

que mataron, que se hizo un río de sangre, que viene a ser el Olimtepeque”,16 entretanto 

ressaltamos que essas vozes silenciadas lutaram e resistiram contra esse projeto de usurpação, 

dando sua vida. E como representado por Furtado no livro A economia latino-americana a ação 

individual dos dominadores nunca foi e nunca será pacífica, uma imposição: 

 
Que serviu de base à ocupação dos territórios americanos, realizou-se dentro de um 

quadro contratual estritamente delimitado pelo Estado espanhol ou português. No caso 

da Espanha, em que a ocupação territorial quase sempre passou pela conquista e 

submissão de populações indígenas, cuja mão-de-obra se iria explorar, articulação 

entre ação individual e tutela estatal maior significação. (FURTADO, 2007, p. 50).  

 

Embora, o ouro tenha sido a ambição primordial dos dominadores que adentravam o 

território latino-americano, outros produtos também fizeram parte desse sacrilégio, o café, o 

algodão, o cacau, e dentre eles o açúcar, produto inicialmente produzido no Nordeste brasileiro 

e que posteriormente se expandiu a plantação para outros países, como Caribe-Barbados, 

Jamaica, Haiti e La Dominicana, Guadalupe, incluindo outros países com uma temperatura 

térrea propícia ao plantio fizeram o Ouro branco proliferar. Proliferaram com ele, as vozes da 

massa escravocrata que sobre o domínio do encomendero17, queimavam seu suor em detrimento 

do enriquecimento de poucos: 

 

Inmensas legiones de esclavos vinieron de África para proporcionar, al rey azúcar, la 

fuerza del trabajo numerosa y gratuita que exigía: combustible humano para quemar. 

Las tierras fueron devastadas por esta planta egoísta que invadió el Nuevo Mundo 

arrasando los bosques, malgastando la fertilidad natural y extinguiendo el humus 

acumulado por los suelos. El largo ciclo de azúcar dio origen, en América Latina, a 

                                                 
15 Tradução livre: Havia, sim, ouro e prata em grandes quantidades, acumulados no planalto do México e nos 

planaltos andinos. Hernán Cortés revelou a Espanha, em 1519, a fabulosa magnitude do tesouro asteca de 

Moctezuma, e quinze anos depois o gigantesco resgate chegou a Sevilha, uma sala cheia de ouro e duas de prata, 

que Francisco Pizarro pagou o Inca Atahualpa antes de estrangulá-lo. (GALEANO, 2010, p. 31). 

 
16 Tradução livre: “Havia tantos índios que mataram, que havia um rio de sangue, que é o Olimtepeque”. 

(GALEANO, 2010, p. 36).  

 

17 Segundo Furtado (2007), homens que exerciam um poder sobre a população indígena escravizada. 
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prosperidades tan mortales como las engendraron, en Potosí, Ouro preto, Zacatecas y 

Guanajuato, los furores de la plata y el oro; al mismo tiempo, impulsó con fuerza 

decisiva directa e indirectamente, el desarrollo industrial de Holanda, Francia, 

Inglaterra y Estados Unidos. (GALEANO, 2010, p. 83-84).18 

 

Frisamos aqui, que toda produção realizada na América Latina era para a exportação 

internacional, como acontece até hoje com os produtos produzidos, por exemplo, no Brasil, o 

qual vende com um baixo custo os produtos de sua região, com uma idealização de 

desenvolvimento econômico ilusório que opera a cadeia capitalista em todos os países latino-

americanos. Por vez, esse almejo de desenvolvimento territorial traz consigo consequências 

graves para a massa popular que tem suas veias abertas, pois as necessidades estrangeiras é 

“uno de los cuellos de botella que estrangulan el desarrollo económico de América Latina y uno 

de los factores primordiales de la marginación y la pobreza de las masas latinoamericanas” 

(GALEANO, 2010, p. 84).19  

Ainda, em decorrência desse projeto exploratório foi tecida pela destruição do solo onde 

havia o trabalho manufatureiro, de maneira contundente no Nordeste que teve sua veia terrena 

arrasada pela exploração indevida, e como abordado por Galeano (2010, p. 87) “La abundancia 

y la prosperidad eran, como de costumbre, simétricas a la miseria de la mayoría, que vivía en 

estado crónico de desnutrición”20, uma devastação não somente térrea, mas também humana.  

Para reafirmar sua tese Galeano ainda traz testemunhos partindo de um jogo de vozes, 

seja a voz de estudiosos, seja a voz do povo. Neste caso, uma das vozes que ecoam para falar 

da fome é a do geógrafo Josué de Castro que pesquisou sobre os problemas relacionados à fome 

e à miséria do Brasil: 

 
Esta región de bosques tropicales se convirtió, como dice Josué de Castro, en una 

región de sabanas. Naturalmente nacida para producir alimentos, pasó a ser una región 

de hambre. Donde todo brotaba con vigor exuberante, el latifundio azucarero, 

                                                 
18 Tradução livre:  Imensas legiões de escravos vieram da África para fornecer ao rei açúcar, a força de numerosos 

e gratuitos trabalhos que exigiam: combustível humano para queimar. As terras foram devastadas por essa planta 

egoísta que invadiu o Novo Mundo, destruindo as florestas, diluindo a fertilidade natural e extinguindo o húmus 

acumulado pelo solo. O longo ciclo do açúcar deu origem, na América Latina, a prosperidades tão mortais quanto 

as que engendraram, em Potosí, Ouro preto, Zacatecas e Guanajuato, os furores da prata e do ouro; ao mesmo 

tempo, impulsionou com força decisiva, direta e indiretamente, o desenvolvimento industrial da Holanda, França, 

Inglaterra e Estados Unidos. (GALEANO, 2010, p. 83-84). 

 
19 Tradução livre: Um dos gargalos que estrangulam o desenvolvimento econômico da América Latina e um dos 

principais fatores da marginalização e da pobreza das massas latino-americanas. (GALEANO, 2010, p. 84). 

 
20 Tradução livre: “A abundância e a prosperidade foram, como sempre, simétricas à miséria da maioria, que vivia 

em estado crônico de desnutrição”. (GALEANO, 2010, p. 87). 

  



31 

 

 

 

destructivo y avasallador, dejó rocas estériles, suelos lavados, tierras erosionadas. 

(GALEANO, 2010, p. 87, grifo nosso).21 

        

Vozes que funcionam como um combustível para dizer não ao processo de desigualdade 

que moveu durante muito tempo essa máquina imperial no território latino-americano, e que 

infelizmente ainda reverbera na sociedade moderna. Com isso, esse imperialismo tem atraído 

riquezas para alguns e miserabilidade para outros (SAID, 1995, p. 37), onde várias veias foram 

abertas, deixando corpos dilacerados e tombados pelos caminhos da colonização.   

Entretanto, esse massacre de veias e vozes na América Latina não estacionou apenas 

nas explorações dessas riquezas já citadas acima, pois ainda faltava outra exploração mineral a 

ser usufruído pelo imperialismo, o petróleo, este como último produto a ser explorado no 

território latino-americano, e que atrai até hoje ganâncias econômicas e políticas por aqueles 

que o detêm com um valor tão pequeno, os Estados Unidos. Como bem trata Galeano, esse 

cenário de exploração não é muito divergente do que ocorreu com o café e as outras fontes 

econômicas, porque seus produtores, Argentina, Brasil, Colômbia, México e Venezuela 

sofreram anteriormente por produzirem para outros consumirem de maneira tão desmerecida: 

 
Con el petróleo ocurre, como ocurre con el café o con la carne, que los países ricos 

ganan mucho más por tomarse el trabajo de consumirlo, que los países pobres por 

producirlo. La diferencia es de diez a uno: de los once dólares que cuestan los 

derivados de un barril de petróleo, los países exportadores de la materia prima más 

importante del mundo reciben apenas un dólar, resultado de la suma de los impuestos 

y los costes de extracción, mientras que los países del área desallorrada […]. 

(GALEANO, 2010, p. 203-204, grifo do autor).22   

 

Com isso, para ressaltar a desigualdade econômica na América Latina, Galeano 

denuncia durante todo seu processo de escrita a exploração dos países que exportam seus bens 

para assim sobreviver economicamente. Segundo Furtado (2007) a demanda de exportação 

                                                 
21 Tradução livre: Essa região de florestas tropicais se tornou, como diz Josué de Castro, uma região de savana. 

Nascido naturalmente para produzir alimentos, tornou-se uma região de fome. Onde tudo explodiu com vigor 

exuberante, a plantação de açúcar, destrutiva e avassaladora, deixou rochas estéreis, chão lavado, terras erodidas. 

(GALEANO, 2010, p. 87, grifo nosso). 

 

22 Tradução livre: Com o petróleo, como acontece com o café ou a carne, os países ricos ganham muito mais para 

se dar ao trabalho de consumi-lo do que os países pobres para produzi-lo. A diferença é de dez para um: dos onze 

dólares que os derivados do barril de petróleo custam, os países que exportam a matéria-prima mais importante 

do mundo recebem apenas um dólar, como resultado da soma dos impostos e dos custos de extração, enquanto os 

países da área se desdobravam [...].(GALEANO, 2010, p. 203-204, grifo do autor). 
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parece mais intensificada do que a importação, logo nosso território produzia mais para a 

comarca e recebia menos produtos.  

Ainda como trazido por Galeano, o petróleo é um dos produtos que desperta maior 

interesse estrangeiro, visto que o oro negro é o combustível movimentador das atividades 

militares, ou seja, a guerra: 

 
Ningún otro imán atrae tanto como el <<oro negro>> a los capitales extranjeros, ni 

existe otra fuente de tan fabulosas ganancias; el petróleo es la riqueza más 

monopolizada en todo el sistema capitalista. No hay empresarios que disfruten del 

poder político que ejercen, en escala universal, las grandes corporaciones petroleras. 

(GALEANO, 2010, p. 203, grifo do autor).23 

 

Essa demanda pelo oro negro, têm movimentado a base governamental da América 

Latina desde o século XIX, na Argentina, por exemplo, vários governos caíram por tentar 

modificar a forma de exploração desse recurso, dentre eles o de Hipólito Yrigoyen que tentou 

implantar a lei de nacionalização do petróleo, e posteriormente o governo de Ramón Castillo 

por tentar fazer a permissão de extração petroleira pelos norte-americanos, e por conseguinte o 

governo de Juan Domingo Perón  em setembro de 1955 ( Galeano, 2010). 

Com isso, percebemos os problemas que trazem todo o capitalismo que movimenta o 

território latino-americano, salientando que as diásporas que atingem aqueles que mandam é 

bem distinta da lançada sobre o oprimido, dizemos isto, porque essa riqueza que movimentou 

e continua movimentando o mercado mundial até hoje, causou danos irreparáveis na vida 

daqueles que lutaram em guerras. Para exemplificar, citamos aqui a Guerra del Chaco, a guerra 

entre Bolívia e Paraguai que resultou na morte de milhões de homens que lutavam pelo território 

Gran Chaco, e de uma forma explícita essa briga interessava as petroleiras Shell e a Standart 

Oil: 

El 30 de mayo de 1934 el senador por Louisiana, Huery Long, sacudió a los Estados 

Unidos con un violento discurso en el que denunciaba que la Standard Oil de Nueva 

Jersey había provocado el conflicto y que financiaba el ejército boliviano para 

apoderarse, por su intermedio, de Chaco paraguayo, necesario para tender un 

oleoducto desde Bolivia hacia el río y, además, presumiblemente rico en petróleo: << 

Estos criminales han ido allá y han alquilado sus asesinos>>. Los paraguayos 

marchaban al matadero, por su parte, empujados por la Shell: a medida que avanzaban 

hacia el norte, los soldados descubrían las perforaciones de la Standard en el escenario 

de la discordia. Era una disputa entre dos empresas, enemigas y a la vez socias dentro 

                                                 
23 Tradução livre: Nenhum outro ímã atrai tanto o capital estrangeiro quanto o "ouro negro", nem existe outra fonte 

de tais lucros fabulosos; O petróleo é a riqueza mais monopolizada em todo o sistema capitalista. Não há 

empresários que apreciem o poder político exercido, em escala universal, pelas grandes corporações petrolíferas. 

(GALEANO, 2010, p. 203, grifo do autor). 
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del cártel, pero no eran ellas quienes derramaban la sangre. (GALEANO, 2010, p. 

211).24 

 

Por causa dessa guerra várias vozes foram apagadas e veias abertas, sendo essa situação 

de protestos ainda muito forte principalmente, na Bolívia, onde há opositores que não aceitam 

a exportação do gás boliviano, em virtude da má distribuição de renda no país. 

 Com o intuito de fortalecer o mercado latino-americano, foi criado em 1991 o bloco 

econômico denominado MERCOSUL25, com a pretensão de produzir uma comunicação entre 

os países da América do Sul e facilitar o desenvolvimento econômico no território latino, uma 

vez que toda produção realizada entre os países que faziam parte desse bloco tinham o livre 

câmbio de mercado, exportavam e importavam seus produtos com o imposto igualitário entre 

ambos, ou seja, uma união aduaneira de livre comércio que movimenta o mercado interno 

desses países: 

 
Juridicamente, o MERCOSUL é o resultado do encontro de vontades da República 

Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da 

República Oriental do Uruguai que, aos 26 dias do mês de março do ano de 1991, 

assinaram o Tratado de Assunção, com vistas à criação do Mercado Comum do Sul. 

O objetivo primordial do Tratado de Assunção é a integração dos Estados Partes 

através da livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, do estabelecimento 

de uma Tarifa Externa Comum (TEC), da adoção de uma política comercial comum, 

da coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais, e da harmonização de 

legislações nas áreas pertinentes. (CABRAL e CABRAL, 2014, p. 7). 

 

 

Atualmente, vivemos um momento muito delicado em nosso país, com a nova 

presidência formada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro e o vice Mourão, que com uma 

política totalmente de direita parece não mirar para as questões que afligem nosso território, 

mesmo que em seu discurso ele, o Bolsonaro, diga que sua pretensão é trabalhar em favor do 

desenvolvimento econômico, não é isso que observamos. A partir de declarações feitas pelo 

futuro ministro Paulo Guedes, onde na ocasião disse que o Mercosul não é prioridade26 para o 

                                                 
24 Tradução livre: Em 30 de maio de 1934, o senador da Louisiana, Huery Long, balançou os Estados Unidos com 

um discurso violento no qual denunciava que o Standard Oil de Nova Jersey havia provocado o conflito e que 

financiava o exército boliviano a tomar o poder através de do chaco paraguaio, necessário estabelecer um oleoduto 

da Bolívia ao rio e, além disso, presumivelmente rico em petróleo: << Esses criminosos foram lá e alugaram seus 

assassinos >>. Os paraguaios marcharam para o matadouro, por outro lado, empurrados pela Shell: enquanto 

avançavam para o norte, os soldados descobriram as perfurações do Padrão na cena da discórdia. Foi uma disputa 

entre duas empresas, inimigos e parceiros no cartel, mas eles não foram os que derramaram o sangue. (GALEANO, 

2010, p. 211). 

 

25 União econômica entre alguns países, como: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 
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governo, nos leva a refletir como ficaria a economia brasileira, saindo desse bloco econômico, 

haja vista sabemos que esse Tratado está documentado. Contudo a classe dominante tem um 

propósito, e tornam as tarefas da modernidade muito líquida: 

 
A burguesia e seus ideológicos jamais se notabilizaram por humildade ou modéstia; 

no entanto, parecem estranhamente empenhados em esconder muito de sua própria 

luz sob um punhado de argumentos irrelevantes. [...] O que é que os membros da 

burguesia têm medo de reconhecer em si próprios? Não seu impulso em explorar 

pessoas, tratando-as simplesmente como meio ou (em termos mais econômicos do que 

morais) mercadorias. A burguesia, como Marx o sabe, não perde o sono por isso. 

(BERMAN, 1986, p. 97). 

 
Neste contexto, como sempre aconteceu, quem sofrerá com essa sociedade estruturada 

sob a areia são os que estão marginalizados na sociedade, posto que os argumentos líquidos são 

desfeitos de maneira rápida, tornando os sujeitos sem esperança do que ocorrerá posteriormente. 

Como refere Berman (1986) “[...] tudo que a sociedade burguesa constrói é construído para ser 

posto abaixo”, isso acontece porque se seus propósitos não são bem aceitos principalmente 

pelos empresários e pela deuda externa como Galeano se dirige para falar dos Estados Unidos, 

a burguesia desfaz o que foi estruturada anteriormente, com isso quem sofrerá as consequências 

serão as classes menos favorecidas, ficando muitas vezes sem o básico para sua sobrevivência. 

 

  

                                                 
26 Notícia obtida em reportagem do G1 globo, exibida em 30/10/2018. 
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2.2 QUESTÕES POLÍTICAS  

 

Falar de questões políticas é vislumbrar antes de tudo sobre o conceito de política trazida 

pela voz do filosofo grego Aristóteles, isto porque podemos entender melhor, a partir do 

conceito, o assunto que estamos abordando. A teoria aristotélica começa discorrendo sobre a 

política no seio familiar, onde há aquele que é a autoridade maior, pois segundo Aristóteles já 

nascemos na sociedade doméstica onde a política já está presente. Ainda conforme Aristóteles 

(ca. 1980, p. 13) “[..] uma casa é administrada pelo membro mais velho da família, que tem 

uma espécie de poder real- e as colônias conservavam o governo consanguinidade”, mostrando 

que hierarquicamente quem manda é aquele que tem alguma posse, e o homem já nasce 

inclinado para a política. 

No seu livro intitulado A política Aristóteles enumera várias formas de governo, desde 

a ciência política formada através da família, perpassando do escravo que serve ao seu amo, até 

as outras estruturas de governo, exemplificando até mesmo como é essa relação de posse entre 

os animais. Neste sentido, outro autor que seguindo o pensamento filosófico de Aristóteles 

descreve o que seria a política é Bobbio (2000) que diz: 

 

Derivado do adjetivo de pólis (politikós), significando tudo aquilo que se refere a 

cidade, e portanto ao cidadão, civil, público e também sociável e social, o termo 

“política” foi transmitido por influência da grande obra de Aristóteles, intitulado 

Política, que deve ser considerada o primeiro tratado sobre a natureza, as funções, as 

divisões do Estado sobre as várias formas de governo, predominantemente no 

significado de arte ou ciência do governo, [...]. (BOBBIO, 2000, p. 159).    
 

 Com isso, fica perceptível como desde o século IV a.C. já tinha um regime político 

vigente, uma vez que o filósofo Aristóteles é o precursor da definição e descrição do que seria 

a política e como ela se constitui. Percorrendo esse caminho aristotélico, entendemos como o 

sistema se perpetuou depois de vários séculos no território latino-americano, e como nós 

enquanto homens latino-americanos somos a todo momento incluídos neste cenário.  

Nesta perspectiva, é bastante louvável também trazer ao rol das discussões a importância 

de entender primeiro o significado de política para, posteriormente, compreender a construção 

desse estudo que estamos realizando. Contudo, vale salientar, que esse entendimento não se 

esgota com nesta investigação, pois o que estamos apresentando é uma possibilidade de leitura, 

dentre outras tantas.  
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Nesta condição, partindo de uma percepção de conceituação apresentada por Nemrava 

e Rosso (2014) sobre essas vertentes das atribuições dadas a política e o político, nos fazendo 

pensar nessas palavras que trazem uma diferença não somente no emprego do artigo, mas pelo 

contrário, um antagonismo presente no próprio significado, entenderemos nosso lugar político, 

pois como veremos a seguir o político está:   

   
[...] ligado a la dimensión de antagonismo y de hostilidad que existe en las relaciones 

humanas, antagonismo que se manifiesta como diversidad de las relaciones sociales, 

y <la política>, que apunta a establecer un orden, a organizar la coexistencia humana 

en condiciones que son siempre conflictivas, pues están atravesadas por <lo político>. 

(NEMRAVA e ROSSO, 2014, p. 11).27 

   

Concomitantemente, discutir sobre questões políticas na América Latina é percorrer 

caminhos carimbados por luta e resistência. Somada a essa discussão, tecemos uma linha 

paralela a esse sistema de poderio político que para nossa investigação melhor se enquadra, o 

domínio espanhol nas terras da América latina a partir do século XVI, que foi uma dominação 

política realizada de maneira forçada sobre os povos que estavam no território, mas como bem 

escreve Aristóteles (ca. 1980, p. 17) “Em todas as coisas formadas de várias partes que, 

separadas ou não fornecem um resultado comum, manifestam-se a obediência e a autoridade. 

É o que se observa em todos os seres animados [...]”, onde infelizmente estamos sempre nessa 

dialética no qual um manda e o outro obedece. 

Ressaltando mais uma vez a questão da dominação espanhola, percebemos como o 

imperialismo era presente, onde o governo de todos estava centrado nas mão daqueles que 

detinham posses, posses estas usurpadas de maneira invasiva, posses não somente das riquezas 

existentes mais também do corpo humano, e junto a essa realidade os conquistadores: 

[...] practicaban también, con habilidad política, la técnica de la traición y la intriga. 

Supieron explotar, por ejemplo, el rencor de los pueblos sometidos al dominio 

imperial de los aztecas y las divisiones que desgarraban el poder de los incas. Los 

tlaxcaltecas fueron aliados de Cortés, y Pizarro usó en su provecho la guerra entre los 

herederos del imperio incaico, Huáscar y Atahualpa, los hermanos enemigo. 

(GALEANO, 2010, p. 34).28 

                                                 
27 Tradução livre: [...] ligado a dimensão de antagonismo e de hostilidade que existe nas relações humanas, 

antagonismo que se manifesta como diversidade das relações sociais, e < a política>, que aponta a estabelecer a 

ordem, a organizar a coexistência humana em condições que são sempre conflitantes, pois estão atravessadas por 

< o político>. NEMRAVA, Daniel; ROSSO, Ezequiel de. Entre la experiencia y la narración: Ficciones 

latinoamericanas de fin de siglo (1970-2000). Editora Verbum, S. L., Madrid, 2014.  

 

 

28 Tradução livre: [...] eles também praticaram, com habilidade política, a técnica da traição e da intriga. Eles 

sabiam como explorar, por exemplo, o rancor dos povos submetidos à dominação imperial dos astecas e as divisões 
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O imperialismo colocava em evidencia todas as formas de domínio sobre o dominado, 

independente das consequências que chegassem ao mesmo. Sendo o imperialismo um termo 

que descrito por Said (1995, p. 40) possuindo significado “[...] para designar a prática, a teoria 

e as atitudes de um centro metropolitano dominante governando um território distante”, sendo 

uma descrição que se enquadra dentro do próprio propósito de dominação atribuída pela elite, 

que desde sempre tenta manipular a sociedade, roubando-lhes e silenciando sua cultura para 

impor a sua maneira de pensamento igualitário ao do dominador.  

Nesta perspectiva, a política de dominação no território latino-americano é de caráter 

eminentemente centralizadora, pois mesmo que nossa atribuição enquanto sujeitos seja de uma 

consciência emancipada, estamos sempre alheios ao imperialismo, isto é, estamos feitos reféns 

nas mãos de poucos. Essa condição atribuída, nos é inerente em todos os períodos de 

explorações dentro do território latino-americano, sempre com interesse político que estão 

divergentes da vontade da maioria: 

 
América era, por entonces, una vasta bocamina centrada, sobre todo, en Potosí. 

Algunos escritores bolivianos, inflamados de excesivo entusiasmo, afirman que en 

tres siglos España recibió suficiente metal de Potosí como para tender un puente de 

plata desde la cumbre del cerro hasta la puerta del palacio real al otro lado del océano. 

La imagen es, sin duda, obra de fantasía, pero de cualquier manera alude a una realidad 

que, en efecto, parece inventada: el flujo de la plata alcanzó dimensiones gigantescas. 

[…]. Ni siquiera los efectos de la conquista de los tesoros persas que Alejandro Magno 

volcó sobre el mundo helénico podrían compararse con la magnitud de esta 

formidable contribución de América al progreso ajeno. (GALEANO. 2010, p. 41).29       

                                                 
que destruíam o poder dos Incas. Os tlaxcalanos eram aliados de Cortés, e Pizarro aproveitou a guerra entre os 

herdeiros do Império Inca, Huáscar e Atahualpa, os irmãos inimigos. (GALEANO, 2010, p. 34). 

 
29 Tradução livre:  A América era, naquela época, um vasto porta-voz centralizado, acima de tudo, em Potosí. 

Alguns escritores bolivianos, inflamados com excessivo entusiasmo, afirmam que em três séculos a Espanha 

recebeu de Potosí metal suficiente para construir uma ponte de prata do topo da colina até a porta do palácio real, 

do outro lado do oceano. A imagem é, sem dúvida, uma obra de fantasia, mas em todo caso alude a uma realidade 

que, de fato, parece ser inventada: o fluxo da prata alcançou dimensões gigantescas. [...] Nem mesmo os efeitos 

da conquista dos tesouros persas que Alexandre, o Grande, derrubou no mundo helênico puderam ser comparados 

com a magnitude dessa contribuição formidável da América para o progresso de outros. (GALEANO, 2010, p. 40 

- 41). 

 



38 

 

 

 

A América Latina, sempre subjugada aos caprichos do imperialismo em detrimento da 

riqueza alheia como ocorre nas questões econômicas e que na política não é diferente, visto que 

os elementos são convergentes no que diz respeito às trocas de favores, e que de forma 

significativa Berman (1986) nos apresenta: 

 
Essa dialética oferece algumas dificuldades. A primeira diz respeito à adesão da 

burguesia ao princípio sem princípios da livre troca, seja em economia, em política 

ou em cultura. De fato, na história burguesa esse princípio tem sido mais honrado na 

violação do que na observância. Os membros da burguesia, sobretudo os mais 

poderosos, em geral se esforçam por restringir, manipular e controlar seus mercados. 

(BERMAN, 1986, p. 109).   

 

Os interesses políticos estão sempre sobrepostos aos interesses da massa popular, pois 

ao adentramos em uma leitura aprofundada da obra Las venas abiertas visualizamos que desde 

o período colonial e também no século XX, toda movimentação no território latino-americano 

foi composta por vozes políticas que estavam buscando saciar seus desejos individuais, logo o 

progresso implicava na centralização do poder: 

 
El desarrollo capitalista ya no se compaginaba con las grandes movilizaciones de 

masas en torno a caudillos como Vargas. Había que prohibir las huelgas, destruir los 

sindicatos y los partidos, encarcelar, torturar, matar y abatir por la violencia los 

salarios obreros, para contener así, a costa de la mayor pobreza de los pobres, el 

vértigo de la inflación. […]. El mismo proceso de represión y asfixia del pueblo tuvo 

lugar durante el régimen del general Juan Carlos Onganía, en la Argentina; había 

comenzado, en realidad, con la derrota peronista de 1995, así como en Brasil se había 

desencadenado realmente desde el balazo de Vargas en 1954. La desnacionalización 

de la industria en México también coincidió con un endurecimiento de la política 

represiva del partido que monopoliza el gobierno. (GALEANO, 2010, p. 276).30 

 

Esta conjuntura apresentada nos governos passados parece se reproduzir também na 

modernidade, onde por razões meramente políticas partidos deixam de cumprir seu papel 

governamental para o bem comum, tais como saúde, educação de qualidade e emprego, coisas 

tão minúsculas, com uma valia tão fundamental e necessária. Contudo, o que ocorre é o inverso, 

quem possui, continua como sucedeu a séculos anteriores, a usurpar e agem em favor da 

                                                 
30 Tradução livre: O desenvolvimento capitalista não era mais compatível com as grandes mobilizações de massa 

em torno de caudilhos como Vargas. As greves devem ser proibidas, os sindicatos e partidos destruídos, prender, 

torturar, matar e os salários dos trabalhadores reduzidos pela violência, a fim de conter, à custa da maior pobreza 

dos pobres, a vertigem da inflação. [...] O mesmo processo de repressão e asfixia do povo ocorreu durante o regime 

do general Juan Carlos Onganía, na Argentina; Tinha começado, na verdade, com a derrota peronista de 1995, 

assim como no Brasil realmente desencadeara desde a morte de Vargas em 1954. A desnacionalização da indústria 

no México coincidiu também com um endurecimento da política repressiva do partido que monopoliza governo. 

(GALEANO, 2010, p. 276). 
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minoria, como diz um dito popular olhando para seu próprio umbigo. Como assinalado por 

Said (1995), toda forma de dominação e exploração política somente mudou de roupagem, mas 

continua acontecendo: 

 
E assim, no final do século XX, o ciclo imperial do século passado parece se repetir 

em alguns aspectos, embora hoje não exista nenhum grande espaço vazio, nenhuma 

fronteira a expandir, nenhuma nova e atraente colônia a fundar. Vivemos num único 

ambiente global com uma quantidade enorme de pressões ecológicas, econômicas, 

sociais e políticas forçando esse tecido apenas vagamente percebido, basicamente 

incompreendido e não interpretado. Qualquer pessoa com uma consciência apenas 

vaga dessa totalidade fica alarmada ao ver até que ponto tais interesses 

impiedosamente egoístas e tacanhos – patriotismo, chauvinismo, ódio étnicos, 

religiosos e raciais – de fato podem levar a uma destrutividade em massa. O mundo 

não pode permitir que isso ocorra muitas vezes mais. (SAID, 1995, p. 51 – 52).   

 

Vale frisar que apesar desse cenário, vozes contrárias a essa forma imperialista, se 

levantaram e continuam se erguendo para lutar por uma qualidade de respeito para com os 

indivíduos latino-americanos. Junto a isso, percebemos o quanto o povo tem emancipado sua 

maneira de pensar, pensando a política não como algo à parte, mas pelo contrário um assunto 

que envolve-nos enquanto sujeitos altamente politizados e que estamos atentos aos passos 

daqueles que são na nossa consciência enquanto sujeitos, nossos empregados, porque quem 

manda é a maioria, e essa maioria é composta pela massa popular e subalterna.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo da nossa pretensão, que foi a partir da leitura de Las venas abiertas de América 

Latina problematizar acerca das veias e vozes que circundavam na América Latina alicerçada 

na narrativa de Galeano, percebemos que foram necessárias outras vozes para que alguns 

elementos apresentados pelo autor, e por nós pesquisadores, pudessem atingir uma 

compreensão mais eficaz. Por isso, nós, enquanto pesquisadores, tivemos que trilhar caminhos 

que diante de uma leitura mais minuciosa da obra fez-se necessária, como o percurso realizado 

desde a própria área da Literatura estrangeira, percorrendo os caminhos da Filosofia, História, 

Economia, Antropologia e Política, para assim obtermos uma investigação mais apurada. 

Com isso, entendemos que a literatura de Galeano é constituída por uma leitura que nos 

conduz ao processo de emancipação dentro do território latino-americano, espaço formado 

pelas situações históricas, que desde o próprio título já nos convida a conhecer a história pelas 

veias e vozes dentro da América Latina e acaba se expandindo para outros diálogos, por 

exemplo, com os países norte-americanos. Contudo, essas vozes não são emergidas a todo 

momento pelo discurso próprio, mas sustentada pelas vozes de outros interlocutores, sem que 

haja o silenciamento dessas vozes que nela estão presentes. 

Entretanto, entender Las venas abiertas como Literatura foi muito complexo, fazendo-

se imprescindível as discussões acerca desse entrelaçamento entre Literatura e Sociedade, para 

compreensão do tratamento transposto à obra pelo escritor Galeano. Falamos isso, porque 

somente entendendo as veias abertas do escritor, conseguiríamos chegar à proposta planejada. 

Para isso, seguindo uma ordem cronológica para a percepção dos versos que 

circundavam a narrativa, abrimos as discussões a respeito da influência da sociedade na obra e 

verificamos o quanto os fatores internos influenciaram na escrita de Las venas abertas, uma 

vez que vimos que Galeano com sua vida de exilado sofreu os danos atribuídos pela Ditadura 

Militar e como isso contribuiu para o delineamento da sua escrita. Dando seguimento com a 

Literatura hispano-americana observamos como os escritores latino-americanos, em espacial 

Galeano, tentavam se desprender da estrutura imposta pela europeia, na tentativa de promover 

uma literatura com identidade própria. De certa forma percebemos essa característica na obra 

de Galeano, que fazendo parte da literatura do boom possui uma escrita mais próxima da sua 

realidade.   
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Posteriormente, nas discussões sobre a Literatura pós-autônoma, vislumbramos e 

percebemos através dos versos a roupagem que circula pela obra Las venas abiertas, quando o 

autor Galeano retrata a realidade cotidiana do povo colonizado que infelizmente ainda está 

presente até hoje.   

Nas questões econômicas concluímos que tais aspectos descritos no livro e que, 

ressaltando, não foram totalmente esgotados nesta investigação, perpassaram por caminhos que 

foram descritos e analisados desde o período colonial, e que verificamos toda usurpação e 

feridas deixadas por consequência de uma perspectiva econômica que beneficiou somente 

alguns, como a elite e aos Estados Unidos. E igualmente no século XXI ainda vemos a mesma 

repercussão quando os Estados Unidos ainda permanece pagando baixos tributos, 

principalmente se tratando das importações e exportações, manufaturas e descontrole por parte 

do sistema capitalista que pensa somente no enriquecimento de poucos, a elite. 

Por fim, se tratando das questões políticas ficou claro, também não de maneira acabada, 

que todo imperialismo vigente na vida do sujeito político é baseado naquilo que Aristóteles traz 

na obra A política “alguns nascem para mandar e outros para obedecer”, embora tentamos 

enquanto sujeitos não nos submeter a essa subjugação.  
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