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Por e para Sofía.
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Em política e história, quem se rege pelo que se diz, vai errar 
de forma lamentável.

– ortega y gasset

A (verdadeira) revolução – que sob nomes diversos agita e 
impulsiona o homem desde a alvorada histórica – quer liber-
tar o homem dos mitos que o oprimem, para que ele exista 
em toda plenitude […]; enquanto a propaganda procura se 
apoderar da criatura […], alterar o homem, aliená-lo de si 
mesmo. A propaganda afirma que tem o fim de promover a 
revolução ou de defender a liberdade, mas sua consumação 
consiste em paralisar o homem, em possuí-lo e escravizá-lo.

– héctor a. mur ena

Parece-me gravíssimo que as ideias dominantes a respeito 
dos Estados Unidos no resto do mundo sejam falsas em tão 
grande medida; isso introduz um elemento de erro na vida de 
todo o planeta, que vive, já só por isso, mas não só por isso, 
em estado de erro.

– julián m ar ías

A mentira se estabeleceu em nossos povos quase constitucional-
mente. O dano foi incalculável e alcança zonas muito profun-
das de nosso ser. Movemo-nos na mentira com naturalidade. 
Daí que a luta contra a mentira oficial e constitucional seja o 
primeiro passo de todas as tentativas sérias de reforma.

– octavio paz
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Carlos Rangel: enfrentando  
o turbilhão da história

“Diante da arbitrariedade, da insegurança, da ausência de um marco jurí-
dico e institucional estável e adequado, os seres humanos respondem 
buscando aconchego e amparo em um sistema piramidal de relações pes-
soais, com um tirano no topo (…) é por isso que os países comunistas 
reinventaram o caudilhismo, lá chamado de ‘culto à personalidade’.”

Ca r los R a ngel, 1975  
(Do bom selvagem ao bom revolucionário, Capítulo 9)

H Á  A L G U N S  M E S E S ,  P E D R O  A L M E I D A ,  D I R E T O R  D A  FARO 

Editorial, em São Paulo, entrou em contato comigo gentilmente para solicitar a 
permissão de publicar uma nova edição de Do bom selvagem ao bom revolucioná-
rio, de Carlos Rangel, em português, e a escrita de uma nova apreciação. Mais 
de quatro décadas se passaram desde que este livro foi publicado pela primeira 
vez. Anteriormente, em Lisboa, em 1976, Aee Uliseea publicou a primeira edi-
ção em português e, em 1982, a UNB de São Paulo, a segunda. A Faro Editorial 
oferece agora esta terceira edição ao mundo de língua portuguesa, no contexto 
de uma encruzilhada global incerta, marcada por um novo conflito ideológico: 
o conflito entre nacionalismo e globalismo. O texto de Carlos Rangel preserva 
a relevância não apenas para entender as fontes dessa encruzilhada, mas tam-
bém para situá-la no contexto latino-americano.

Diz-se que Carlos Rangel foi um profeta que ninguém ouviu, que ele 
estava condenado ao mito de Cassandra. Até certo ponto, isso é verdade, prin-
cipalmente no mundo da política. O verniz profético do livro é particularmente 
arrepiante na seção dedicada às “Formas de poder político na América Latina”, 
quando se lê nos casos do Chile e do Peru antecedentes claros do que ocorreu 
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posteriormente na região, de maneira quase exata nos países protegidos sob a 
roupagem do “socialismo do século XXI” promovido pelo Foro de São Paulo.*

Porém, o f lorescimento limitado do liberalismo hoje na América Latina 
tem uma grande dívida com o pensamento de Carlos Rangel, e a luta contínua 
para fortalecer a democracia liberal é nutrida por suas ideias. O contexto de 
origem do livro, sua aceitação e rejeição originais, e a base histórica para a for-
mulação das ideias de Rangel ilustram sua importância e seu impacto nos dias 
de hoje. Agradeço à Faro Editorial e ao seu editor pelo convite para partilhar 
este contexto na nova edição da obra-prima de Carlos Rangel.

UM BALDE DE ÁGUA FRIA: DESMASCARANDO ILUSÕES

Em 1976 foi publicada pela editora Monte Ávila, em Caracas, a edição origi-
nal da obra Do bom selvagem ao bom revolucionário, em uma edição limitada 
com capa branca. Alguns meses antes, o livro havia sido publicado na França. 
O filósofo francês liberal Jean-François Revel relata em suas memórias** a 
concepção do livro: 

Quando conheci Carlos, em Caracas, em agosto de 1974 […], ele me pediu para 
ler um par de páginas que tinha escrito sobre o destino histórico e a psicologia 
política da América Latina. Modestamente, ele as apresentou para mim como, 
no máximo, um projeto de artigo. Depois de ler tais páginas brilhantes, e tam-
bém estimulado por uma amizade pessoal e uma fraternidade intelectual que 
nasceram quase de imediato entre nós, eu o encorajei, não sem entusiasmo, a 
desenvolver suas ideias, com todo o rigor que mereciam, em um livro amplo e 
detalhado sobre o tema da civilização latino-americana. Quando voltei a Paris, 
fiz com que a (casa editorial) Éditions Robert Laffont lhe enviasse um contrato. 
Isso explica o paradoxo de a edição original da obra-prima em teoria política 
latino-americana ter aparecido pela primeira vez em francês.

*  O Foro de São Paulo é uma conferência de partidos políticos e organizações de esquerda de toda a 
América Latina e do Caribe, que ocorreu pela primeira vez em 1990, com o intuito de discutir propos-
tas e soluções comuns à região contra o “neoliberalismo” e o “imperialismo”. (N.T.)
**  “Mémoires: Le voleur dans la maison vide”, J-F Revel, Éditions Plon (1997).
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Os manuscritos originais em espanhol foram traduzidos para o francês 
por Françoise Rosset, tradutora também de Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy 
Casares (autor de A Invenção de Morel). Revel disse, ademais, que, aparecendo 
em francês, o livro se dirige aos dois públicos que semearam a inspiração de 
Rangel: a Europa, com seus conceitos românticos e errados sobre a América 
Latina, e a América Latina, com seus grandiosos conceitos errôneos sobre si 
mesma. Conceitos infelizes que, naturalmente, também coexistiram nos EUA. 
Em suas memórias, Revel prossegue:

A esquerda europeia espera da América Latina, e do Terceiro Mundo em 
geral, a revolução que acabou frustrada em sua própria terra. Assim, durante 
as férias de verão de 1969, na Tunísia, em Hammamet, lembro-me de uma 
conversa que tive com Jean Daniel, uma tertúlia perto da praia onde ele gen-
tilmente me havia convidado para jantar. O diretor do Nouvel Observateur 
[Daniel] me disse: “Hoje em dia já não sei de onde virá a revolução mundial; 
talvez da América Latina?”. Após o fracasso de Maio de 68, a esquerda fran-
cesa, principal especialista em questões de revolução, procurou no Novo 
Mundo da América uma filial do Quartier Latin. Essa esquerda revolucioná-
ria europeia encontrou um novo impulso para seus sonhos insurrecionais, 
em 1994, no México: o Exército Zapatista de Libertação.* Assim, novamente 
caiu no esquecimento o que eu gosto de chamar a lei de Rangel, postulada 
por Carlos em Do bom selvagem ao bom revolucionário, apropriada em 1976 e 
observada repetidas vezes desde então, a saber: sempre que na América 
Latina as pessoas, pessoas reais, votam livremente em eleições não mani-
puladas, escolhem soluções moderadas, partidos de centro-esquerda**  

*  Nesta passagem das memórias de Revel, publicadas no início de 1997, a contínua idealização sobre 
a “revolução” se reflete no discurso de um grande número de formadores de opinião na Europa e no 
mundo ocidental. O que Revel descreve era uma intelectualidade em busca de um ídolo, um arquetí-
pico Davi, nobre e fraco, que derrotou o maligno e poderoso Golias. Logo após as ações do EZL, sur-
giria Hugo Chávez, um esquerdista democraticamente eleito em um dos países mais poderosos e irre-
futavelmente democráticos da América Latina. O redentor da revolução havia chegado.
**  Chávez compareceu perante o eleitorado como um “antipartido” de centro-esquerda, com a aceita-
ção das elites empresariais e políticas da época. Mesmo assim, as eleições de 1998 tiveram uma das taxas 
de abstenção mais altas na história da Venezuela. Chávez conseguiu sua vitória com apenas 33,34% do 
registro eleitoral.
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ou de centro-direita. O lendário extremismo latino-americano é um fenô-

meno elitista. Os intelectuais, os militares, os fascistas e os revolucionários 

que lutaram entre si durante séculos pelo poder, com tiros de fuzil e retórica 

inf lamada, são oligarquias opostas, desejosas de satisfazer seu apetite pela 

dominação (para não falar de seus apetites financeiros).

Mais à frente, Revel prossegue:

Que o Bom Selvagem tenha aparecido em francês antes da edição caste-

lhana não é uma anedota simples, mas de importância relacionada à subs-

tância do livro. [O público-alvo da obra] era de fato, pelo menos, tanto 

europeu quanto latino-americano. As duas fontes de inspiração para Car-

los são, conjunta e complementarmente, os erros da América Latina sobre 

si mesma e os erros dos europeus sobre a América Latina. As aberrações e 

ilusões latino-americanas sempre foram encorajadas pelas projeções nar-

cisistas dos europeus. Para eles, a América é como um espelho de suas pró-

prias obsessões, repulsivas no caso da América do Norte, sonhando com a 

América do Sul.

A elite intelectual ocidental sustentava o remanescente daquelas farras 
da primavera de 1968, a reação idealista diante dos assassinatos políticos nos 
EUA , o México ‘68 (o massacre de Tlatelolco e os Jogos Olímpicos) etc., 
enquanto buscava justificar Praga, a Revolução Cultural Chinesa — e não 
sabia como reagir ao genocida Pol Pot. Ante essas contradições existenciais, 
surge Regis Debray, que afirma que há uma nova “revolução na revolução” 
(1974), adjudicando que ela se engendra de maneira nobre na América 
Latina. A esperança de uma utopia comunista, cada vez mais impossível na 
Europa, mantinha uma chama acesa nas exóticas f lorestas tropicais das 
quais vinham o café, o cacau e o tabaco. O romantismo revolucionário eleva, 
assim, as figuras de Che, esse Fouché tropical de La Cabaña, de Camilo Tor-
res, rebelde sacrificado diante da todo-poderosa Igreja, para deleite dos inte-
lectuais ateus e, é claro, de Fidel Castro, o bravo David, que enfrentou o Golias 
imperial dos EUA.
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Carlos Rangel foi vilipendiado por muitos, já que seu livro nasceu naquele 
período de turbulência política no marco do apogeu da Guerra Fria.* Seu argu-
mento de que o comunismo era uma promessa vazia e uma desculpa para justi-
ficar regimes totalitários não era bem-vindo na América Latina da época e, 
francamente, tampouco na intelectualidade ocidental. Um crítico nos EUA, ele 
escreveu: “pelo menos é impresso em papel reciclado, assim nenhuma árvore 
foi derrubada”. Seus apelos para fortalecer as instituições da democracia liberal 
como o melhor caminho para a prosperidade foram ignorados à medida que o 
enlevo da ilusão socialista se apoderava do panorama político da região.

Quem era esse Rangel, que argumentava que o atraso era prejudicial em 
vez de enobrecedor? Que propunha que as razões do atraso eram introspectivas, 
não impostas pelo imperialismo ianque? Essa “libertação”, essa “revolução”, era 
um mito para perpetuar “caudilhos consulares”? Houve quem fizesse a leitura 
para reafirmar seus próprios mitos e preconceitos colonialistas ou pseudossocia-
listas com tons pomposos e irônicos. Por exemplo: “Em um trabalho impactante 
de desmistificação, o autor venezuelano exonera os EUA da responsabilidade 
pelos fracassos da América Latina” (Foreign Affairs, abril de 1978); 

Como argumento polêmico apresentado vigorosamente, este trabalho vai 
deliciar muitos dos que se situam no extremo não revolucionário do espec-
tro político, mas seus pontos, apesar de tudo, merecem consideração (Kir-
kus, novembro de 1977). 

“Seu livro provocativo, estimulante e pró-americano é frequentemente 
mais forte na afirmação do que na evidência” (Wilson Quarterly, primavera de 
1978). Até mesmo Helen Wolff, diretora do selo editorial, foi um tanto super-
ficial ao falar no The New York Times sobre sua grade de publicações para o 
último trimestre de 1977 ao mencionar: 

The Latin Americans (título do livro em inglês), de Carlos Rangel, um vene-
zuelano. É sobre o relacionamento de amor e ódio com os Estados Unidos, 
que tem um viés incomum por ser pró-americano.

*  No final de 1977, foi publicada a edição em inglês, com o selo de Helen & Kurt Wolff, da editora 
Harcourt Brace Jovanovich. O livro também foi publicado em português (1976) e em italiano (1980).
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Em sua terra, Carlos Rangel foi denunciado como reacionário, pitiyan-
qui,* direitista e até agente da CIA. Em um incidente muito lembrado, seu livro 
foi queimado em uma cerimônia pública na Universidade Central da Vene-
zuela por “desonrar a virtude histórica da nação indígena”. Rangel acusou as 
universidades latino-americanas, em sua maioria, de não fazer bem seu traba-
lho de educar e graduar profissionais de maneira eficiente. Por isso, quando — 
dentro do marco de uma sociedade democrática — ele seguiu caminho até um 
fórum na universidade para discutir seu livro, foi assediado por uma multidão 
de militantes e levou cusparadas junto com sua esposa. Como profissional e 
democrata, chegou ao fórum, limpou o rosto e tomou seu assento.

O principal postulado das ideias do livro escapa a essas reações. Rangel 
argumenta que a América Latina tem todas as condições para o êxito e que sua 
falha está em não enfrentar as falhas desse fracasso, com um sugestivo “até 
agora”. Porém, para alcançar esse sucesso, a região precisa fazer uma autopsi-
canálise para que consiga se livrar das sombras mentais que a desviam do seu 
futuro potencial, que dissipe os mitos que perpetuam uma fatídica auto-opres-
são, marcada pela perversão do estado de direito e pela racionalização que 
atribui aos países capitalistas o atraso dos países “terceiro-mundistas” — 
incluindo a América Latina. Rangel, com sua obra, tratou de iniciar o diálogo 
requerido para essa psicanálise, e sugere que o tratamento diante dos males 
que af ligem o paciente são grandes doses de democracia. De verdadeira demo-
cracia: desordenada, pluralista, independente de manipulações leninistas e 
com liberdade de imprensa.

CARLOS RANGEL, LIBERAL

Rangel não era de direita no sentido maniqueísta da palavra. Tampouco era de 
esquerda. Ele era liberal. O que é ser liberal? Um de seus autores favoritos era 
Daniel Patrick Moynihan, que define o liberalismo desta forma: 

*  “Pequeno ianque”, um termo pejorativo disseminado na Venezuela para acusar alguém de admira-
dor dos EUA. (N.T.)
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A essência do liberalismo consiste em uma crença otimista no progresso, na 
tolerância, na igualdade, no estado de direito e na possibilidade de obter 
uma medida alta e sustentável de felicidade humana aqui na Terra. 

Rangel tinha aversão a Somoza, a Trujillo, a Stroessner, ao que Pinochet 
representava. Também a Fidel Castro, a Gualtieri, a Videla, a Ernesto Carde-
nal… a todo tirano que perpetuava (e perpetua) o mito de que nossos países 
necessitam de um governo forte, centralizado e todo-poderoso para o qual a 
democracia representativa é um luxo desnecessário. Rangel teve que enfrentar 
aqueles que não desejavam que se entrevistasse publicamente representantes 
da esquerda venezuelana para não lhes dar palanque. Por ser um democrata 
crente na liberdade de expressão, na tolerância (o antissectarismo), e a diver-
sidade de ideias teve que circular com seus programas de opinião pelos canais 
da T V quando já não fazia a vontade dos donos. Rangel acusou a sociedade 
cúmplice empresarial, cuja arma competitiva favorita era ser amiga do 
governo. Em um discurso famoso disponível nas redes sociais diante de altos 
representantes da classe empresarial venezuelana em 1984, acusa os empresá-
rios de serem cúmplices do atraso do país, e foi aplaudido vigorosamente por 
eles.* Isso é ser liberal… e desafia as definições de “esquerda” e “direita”. Para 
entender as origens desse pensamento liberal, é preciso passar em revista um 
pouco a história pessoal de Rangel dentro do contexto histórico de sua forma-
ção; entender “quem é esse Rangel”.

Os anos cinquenta na Europa, a fronteira da Guerra Fria. Em 1949, a 
União Soviética enfrentou o mundo, explodindo sua primeira bomba atômica 
e elevando a rivalidade entre as novas potências mundiais. Rangel identificou 
os vícios e defeitos que a democracia enfrentava na América Latina, mas esta-
beleceu um contexto global dentro desse confronto entre o totalitarismo e o 
liberalismo, identificados nas respectivas hegemonias do comunismo e do 
capitalismo. Seu livro conta como, no final da Segunda Guerra Mundial, 
houve uma mudança na ortodoxia do Partido Comunista russo, que tinha se 
permitido certa dose de indisciplina durante a guerra em busca de aliados con-
tra o poder nazista. Isso mudou rapidamente no final da guerra, e o chefe do 

*  O texto completo do discurso intitulado “A crise e suas soluções” está disponível em seu terceiro 
livro, Marx e os socialismos reais e outros ensaios (1989).
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partido comunista nos EUA, Earl Browder, foi a primeira vítima simbólica do 
que Rangel chama de sectarismo renovado de esquerda, uma prática que repu-
dia e exclui todos aqueles que não acatem a linha ortodoxa do partido central, 
o PC russo. Browder foi denunciado em um artigo publicado no Les Cahiers de 
Communisme, a revista do PC francês, assinado por Jacques Duclos, o líder 
desse partido. Anos depois, ficou-se sabendo que tal artigo havia sido escrito 
nos escritórios da KGB, o serviço secreto da União Soviética em Moscou.

Em fins de 1948, na Venezuela, o presidente eleito democraticamente 
Rómulo Gallegos foi derrubado por uma junta militar; ele, que havia sido muito 
próximo de José Antonio Rangel Báez, pai de Carlos. Essa inf luência paterna 
precoce, associada ao fervor democrático revolucionário do período 1945-48 no 
país, lhe deixaria uma marca indelével acerca da promessa da democracia.

O chamado triênio democrático na Venezuela se originou em um golpe 
de estado anterior, em fins de 1945, que derrubou o presidente militar Isaías 
Medina Angarita, que havia ascendido ao poder por votação indireta. O jovem 
e sagaz dirigente político Rómulo Betancourt se dera conta de que entre as 
fileiras militares havia ambiciosos — entre eles, um em especial chamado 
Marcos Pérez Jiménez — com a intenção de derrubar o presidente Medina. 
Betancourt sabia que no caso de isso ocorrer, o processo de transição a uma 
democracia universal (que o governo de Medina via com receio) se veria trun-
cada e fez um pacto com os militares. Isso também convinha a Pérez Jiménez 
para participar na credibilidade de uma aliança cívico-militar, credibilidade 
que não teria em caso de executar seu simples e ambicioso golpe militar. Em 
outubro de 1945 ocorreu o golpe e Betancourt encabeçou a junta “revolucio-
nária” de governo.

O mundo se transformava de modo acelerado em direção a uma nova era, 
assinada pelo aterrador resplendor de apenas poucos meses antes no Japão e 
um reajuste do equilíbrio no mundo, agora global. As comunicações a longa 
distância, notícias quase instantâneas e novas facilidades de transporte revo-
lucionavam o pensamento e as aspirações. Na Venezuela, os três anos seguin-
tes ao golpe de 1945 seriam uma cátedra democrática para o país, enquanto se 
debatia publicamente por ondas de rádio a redação de uma nova constituição. 
Aprovada a nova constituição que garantia o voto universal direto e estabele-
cia direitos sociais, convocaram-se eleições. O resultado favoreceu esmagado-
ramente o escritor e intelectual Rómulo Gallegos, o primeiro presidente civil 
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constitucional da Venezuela desde o ano 1859. Porém, a nova constituição 
democrática e a revolução de expectativas populares não foram do agrado de 
Pérez Jiménez, que conspirou novamente e executou um golpe em novembro 
de 1948, apenas nove meses depois do presidente Gallegos tomar posse.

O golpe de estado de 1948, combinado com a morte de seu pai em 1949, 
distanciou Carlos Rangel do país, do qual saiu aos 21 anos para terminar sua 
carreira universitária. Três anos depois, em certo afã de rebeldia, independên-
cia e impulso de juventude, fugiu para Paris com sua noiva estrangeira para se 
casar na cidade das luzes, transtornando ambas as famílias tradicionais e che-
gando a um mundo de expurgos partidários, depuração ideológica, intrigas e 
suspeitas, por onde transitava durante os estudos na Sorbonne de Paris, outro 
viveiro de esquerdistas.

Em Paris, no Quartier Latin, havia exilados de toda estirpe, refugiados 
das ditaduras e dos tiranos que dirigiam os destinos nos países latino-ameri-
canos e na Península Ibérica. Lá Rangel conheceu muitos venezuelanos que 
fugiam da ditadura de Pérez Jiménez, que oprimia cada vez mais a Venezuela 
e cada vez com mais força. Entre eles estava Luis Aníbal Gómez, quem, em um 
ensaio recente,* recorda e descreve a época em que conheceu Rangel e fez 
amizade com ele:

Ele vivia perto do Parc MontSouris, nos prédios da Ligne de Sceaux, tinha 
carro. Foi uma amizade desinteressada, inspirada pela sinceridade e pela fran-
queza. Ele, também absorto na atmosfera sartreana do momento, disse-me que 
concordava com quase todo o marxismo, exceto em relação à arte. Ele não 
acreditava na arte engajada, e eu, de minha parte, detestava os quadros dos 
generais soviéticos, abarrotados de medalhas, comendo pipoca nos parques.

Respondi inequivocamente que o que interessava era derrubar Pérez 
Jiménez, a qualquer custo, enquanto os generais dos sovietes se empanturra-
vam de pipocas; e que todo o resto acabaria se resolvendo depois, ou não. Era 
uma questão de prioridades.

Ele concordou. Não seria militante do grupo, mas alguém mais útil não 
estando em evidência e nem militando, e sim mantendo-se à margem, um 

*  Carlos Rangel — Última vuelta de tuerca, Luis Aníbal Gómez, 2017 (inédito).
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tanto au dessus de la melée. Seria criptocomunista, na expressão em voga. 
Estava de acordo.

Ele me confidenciou, então, como, por meio de amizades e inf luências, 
era possível que se fosse candidato a um cargo na Embaixada da Venezuela 
em Roma. Tinha que dar a resposta por aqueles dias… Eu disse a ele que 
pensaria a respeito… E eu pensei, mais a favor de sua pessoa do que nos inte-
resses do partido: o mundo da espionagem nos era alienígena, exótico, muito 
perigoso. Não éramos aptos a isso, nem ele nem eu, para navegar as águas 
turvas da espionagem e da traição. Minha opinião foi negativa.

Carlos Rangel foi um grande exemplo daquele ditado que descreve bem 
sua geração: “quem é jovem e não é socialista não tem coração; e quem é velho 
e é socialista não tem cérebro”. Nesse ínterim, Rangel tinha 24 anos, os EUA 
acabavam de obliterar uma pequena ilha do Pacífico com a terrível bomba H e 
o partido comunista russo aperfeiçoava suas técnicas para se infiltrar no mundo 
ocidental com propaganda subversiva. O comunismo ainda não havia demons-
trado abertamente suas falácias internas que o conduziram insanamente ao 
totalitarismo feroz e foi aceito por grande parte da intelectualidade ocidental 
como um possível modelo econômico alternativo. Os crimes de Stalin estavam 
ocultos e os do regime soviético ainda careciam da eventual denúncia de Solje-
nítsin. Existia um debate intelectual sobre os pontos positivos e sobre as defi-
ciências dos sistemas capitalista e comunista; debate em que o comunismo 
tinha vantagem oculta, posto que, em sua ortodoxia, não permite a livre expres-
são de ideias, pensamento e imprensa; enfim, de uma discussão verdadeira, e 
incita a infiltração subversiva e o uso de “idiotas úteis”,* enquanto que, no 
regime liberal do capitalismo, a autocrítica aberta é oxigênio.

É notável uma participação de Rangel que descreve Gómez, em fins de 
1952, nas atividades semiclandestinas na Paris dos exilados políticos venezue-
lanos. Para dezembro daquele ano, havia sido convocado o “Congresso Mun-
dial dos Povos pela Paz” em Viena. Esse congresso foi um evento promovido 
pelo serviço de inteligência russo, a KGB, principalmente como uma oportu-
nidade de fazer propaganda contra os EUA, por ocasião da Guerra da Coreia, 

*  Metodologia claramente exposta em O manifesto comunista, de Marx e Engels.
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e presidido por Jean-Paul Sartre,* que havia denunciado essa guerra como 
uma guerra entre o capitalismo e o proletariado.

… quando foi divulgado o convite para participar da Conferência de Viena, 
tanto os adecos** como nós nos mudamos para a Maison des Savants, um 
local onde se podia alugar salas para eventos ocasionais, localizada no Quar-
tier Latin. [Os adecos] tinham convocado suas fileiras de seguidores de 
outros países, de modo que havia mais de cinquenta participantes, e tudo foi 
desenvolvido de acordo com as diretrizes do nosso grupo: deixar cada um 
expressar suas opiniões. A extrema esquerda seria exposta por mim e por 
[Manuel] Caballero, como correspondia ao clichê que [os adecos] Luis Este-
ban [Rey] e [José María] Machín tinham de nós.

Depois de um tempo, quando todos haviam expressado sua opinião, 
Carlos fez uma votação magistral e propôs apoio irrestrito à Conferência. 
Todos votaram na sua proposta, exceto Luis Esteban e Machín.

Isolá-los não fazia parte dos nossos planos unitários, embora fosse uma 
decisão democrática que, aliás, nos deixou a surpresa de um mundo de ensi-
namentos: o tratamento amistoso desapareceu e nos tornamos adversários 
impenitentes.

Ainda que, em suas memórias, Gomez considere essa reunião de dissiden-
tes positivamente em favor dos comunistas venezuelanos, de fato ela alcançou o 
que a direção do PC russo havia formalizado no Comintern de 1947. A diretriz 
de sectarismo de esquerda: purgar matizes de “Browderismo” e indisciplina nas 

*  Sartre seria agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura em 22 de outubro de 1964. Isso gerou 
grande controvérsia, pois Sartre, quando no início de outubro desse ano soube que estava sendo con-
siderado para o prêmio, enviou uma carta ao júri pedindo que não fosse indicado. O que Sartre não 
sabia era que o júri já havia tomado a decisão em setembro, que era irreversível. Ao anunciarem o prê-
mio, Sartre publicou uma nota no Le Figaro, de Paris, em 23 de outubro, descrevendo sua correspon-
dência para a Academia rejeitando o prêmio. Esta nota falou sobre sua rejeição a prêmios institucio-
nais, em particular aqueles que poderiam ser considerados como a aceitação do modelo burguês e sua 
solidariedade pelo modelo socialista-comunista. Curiosamente, a nota inclui uma referência à sua sim-
patia pelos “revolucionários venezuelanos”: os guerrilheiros da Luta Armada no início da era democrá-
tica na Venezuela, que Rangel menciona em uma seção de seu livro.
**  Chamam-se “adecos” os membros do partido Ação Democrática (AD), o qual se identificava como 
social-democrata.
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alianças com outros esquerdistas, conforme o relatado por Duclos em seu artigo 
de apenas alguns anos antes; e Rangel testemunhou essa diretriz em ação.

É interessante notar que o presidente da delegação venezuelana ao refe-
rido congresso é o general José Rafael Gabaldón, opositor e perseguido por 
Juan Vicente Gómez (ditador da Venezuela entre 1908 e 1936) e fundador e 
primeiro presidente do Partido Democrático Venezuelano, PDV, um dos pri-
meiros partidos modernos do país, e associado com Isaías Medina Angarita, 
que foi derrubado em 1945. O general Gabaldón também era pai do guerri-
lheiro Arnoldo Gabaldón, um líder proeminente do período chamado Luta 
Armada na Venezuela, que morreu, acidentalmente, em um acampamento 
guerrilheiro no ano de 1964. O discurso do general Gabaldón diante do con-
gresso foi intitulado “Em defesa da paz e da América Latina”.*

O dramaturgo Bertolt Brecht também participou do congresso, e suas 
palavras bem poderiam descrever o futuro dos países que viriam a sofrer atraí-
dos pela miragem do comunismo: 

A memória da humanidade quanto aos padecimentos tolerados é assombro-
samente curta. A capacidade de imaginação para os padecimentos futuros é 
quase ainda menor. 

Brecht morreu sob circunstâncias misteriosas em Berlim Oriental, em 
1956, aos 58 anos.

Em 1953, Rangel regressou à Venezuela. O país se encontrava em plena 
repressão política derivada da ditadura e das cumplicidades mercantilistas 
típicas desse tipo de governo. Na falta de oportunidade para desenvolver suas 
capacidades intelectuais, junto com seu irmão e outros sócios, dedicou-se ao 
comércio, incluindo a construção de uma distribuidora de motocicletas 
Honda. Apesar disso, seus antecedentes em Paris evidentemente o deixavam 
nervoso, de modo que dormia junto de sua primeira esposa com um revólver 
debaixo do travesseiro. Em um episódio relatado por Gómez, Rangel o 

*  A título de curiosidade, uma das primeiras campanhas militares do general Gabaldón foi repelir em 
nome do governo do ditador Cipriano Castro, no início do século XX, uma invasão da Colômbia liderada 
pelo avô de Carlos Rangel, o exilado general Carlos Rangel Garbiras, que se opunha à ditadura de Castro.
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escondeu no sótão da casa quando as autoridades da ditadura estavam perse-
guindo Gómez por ser militante ativo do PC venezuelano.* 

Então, em fins de 1955, Rangel decidiu autoexilar-se. Vendeu sua casa e, 
em um camarote de navio mercante, mudou-se para Nova York, voltando para 
a cidade que o havia acolhido anos antes, durante o trauma imediato do pós-
-guerra. Em 1950, como relata em seu livro, Rangel tinha visto, de modo preo-
cupante, nos EUA uma guinada à direita e uma ameaça incipiente de 
perseguição política conduzida pelo senador Joseph McCarthy. Naquele 
momento, chegava a uma cidade próspera, no auge da criatividade decorrente 
da aplicação de princípios liberais e a um país que rejeitara o discurso popu-
lista de direita do senador McCarthy, mediante um voto de censura e caída em 
desgraça. Certamente, a Guerra Fria ainda prosseguia, mas a evidente prospe-
ridade daquela cidade era uma clara manifestação das melhores oportunida-
des oferecidas pelo liberalismo. No final de 1956, com a brutal invasão russa 
da Hungria, a convicção de Rangel contra o sistema comunista como uma 
opção para melhorar a condição dos povos foi definitivamente confirmada. A 
partir daquele momento, com sua experiência de viver sob a sombra de uma 
ditadura de direita e com seu conhecimento das intenções do partido comu-
nista russo, Rangel tornou-se um defensor da democracia liberal, aquela que 
ele vira com os próprios olhos era a melhor alternativa de governo.

Estando em Nova York, aprofundou seus estudos e tornou-se professor-as-
sistente de literatura latino-americana, iniciando lá seu permanente interesse 
pelo trabalho de Miguel de Unamuno e outros pensadores da mesma linha.** 
Naquele tempo, pensou em ficar nos EUA e fazer carreira acadêmica, mas os 
acontecimentos na Venezuela o levaram a tomar outro rumo. Como era natu-
ral, ele mantinha contato com a colônia venezuelana em Nova York. Um de 
seus conhecidos, Carlos Ramírez MacGregor, era próximo dos membros do 
conselho de transição que tomara posse após uma revolta popular em 1958, que 
havia deposto o ditador Pérez Jiménez. MacGregor convidou Rangel a acom-
panhá-lo como Conselheiro Cultural na embaixada da Bélgica e, uma vez fina-
lizada a transição na Venezuela sob um novo governo democraticamente eleito, 

*  Gómez, Op. Cit.
**  O último ensaio de seu último livro é uma apreciação de Unamuno.
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Rangel retornou à Venezuela. Em suas memórias sobre Rangel, Gómez* 
relata seu reencontro no início dos anos 1960:

“Aqui, novamente [na Venezuela], Carlos me contou sobre sua mudança de 
perspectiva a respeito da revolução cubana, extensível a todo o marxismo e 
a revolução. Eu o escutei e respondi:

— Acha que isso é o suficiente para acabar com a nossa amizade?
— Não, só queria que você soubesse…”

Crente na liberdade de opinião e no debate de ideias, encabeçou durante 
esse período a edição da revista Momento, a qual editava como uma combina-
ção de Time Magazine e Life, e onde empregou seu amigo Luis Aníbal Gómez 
em conjunto com uma equipe de redação que incluía, entre outros nomes, 
Gabriel García Márquez, Plínio Apuleyo Mendoza, o líder social-cristão vene-
zuelano Rodolfo José Cárdenas e o futuro presidente da Venezuela, Luis Her-
rera Campíns. Mas falta um ingrediente final que é o que consolidaria o 
liberalismo em Carlos Rangel.

Entre 1964 e 1968, Rangel fez carreira política no novo modelo democrá-
tico da Venezuela; um modelo e uma visão insigne de uma grande Venezuela, 
cuja modernidade se embasava em uma economia industrial, integrada ao 
comércio mundial de maneira robusta e promotora dos valores da democracia 
representativa e do respeito aos direitos humanos, plasmados na chamada Doc-
trina Betancourt, que rechaçava tal ditadura. Rangel queria se fazer partícipe 
desse projeto, candidatou-se e foi eleito ao conselho municipal de Caracas, a 
capital, nas listas do partido social-democrata, o Ação Democrática. Em sua 
posição como conselheiro, ele veria de perto o trabalho do político e o efeito 
negativo do populismo sobre a administração do governo. Ele caminhava pelos 
bairros, distribuía alimentos, inaugurava obras, discutia orçamentos e redigia 
decretos. Foi designado na câmara como presidente do Conselho Municipal de 
Caracas, pelo qual recebeu os mais necessitados e solicitantes de todos os tipos.

Anos depois, em conversa com sua segunda esposa, Rangel me disse que 
a pior parte da vida política pública, para ele, era ter que dar audiência e rece-
ber pessoas que viessem pedir, pedir e pedir. Ele me dizia que, em parte pela 

*  Gómez, Op. Cit.
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frustração de não ser capaz de satisfazer as necessidades justas dos cidadãos, 
em parte por causa da frustração de ter que ouvir os privilegiados elitistas que 
se sentiam no direito ao patrimônio nacional, e em parte por causa da frustra-
ção sobre o desenvolvimento do clientelismo político que treinou todos a se 
submeterem ao paternalismo de Estado: 

É deprimente ver a fila de pessoas à porta da casa de um ministro, esperando 
desde as primeiras horas da madrugada para tratarem de lhe dar um papelzi-
nho na mão, com seu pedido, quando ele sai pela manhã. 

Apesar de frequentemente terem lhe oferecido cargos ministeriais em 
anos posteriores, Rangel perdeu qualquer vocação de político e não aceitou as 
ofertas, além de uma ocasional participação em alguma missão diplomática.

No entanto, o que, sim, colheu da experiência daqueles anos na política 
foi a relação causa/efeito entre a consolidação de sistemas autenticamente 
democráticos e o estado de direito, e a oportunidade de crescimento econô-
mico e empresarial de uma nação e de seus cidadãos. Esse período foi igual-
mente de profundos estudos (tanto teóricos quanto práticos) acerca da 
natureza do Estado, o que o levou à conclusão de que um Estado limitado é 
um fator essencial para a prosperidade de um país. Foi daí que partiu sua pes-
quisa acerca das causas pelas quais o território ao sul do Rio Grande, em rela-
ção a seu vizinho ao norte, não se pode caracterizar de outro modo que não 
um fracasso. É a pergunta fundamental.

CONFRONTO EM DOIS TEMPOS: COMUNISMO × 
CAPITALISMO / NACIONALISMO × GLOBALISMO

O atrativo de uma ideologia é a convicção de que sua estrutura de valores e 
interesses é o que tem a “razão”; a razão, em linhas gerais, para melhorar os 
destinos presentes e futuros de um coletivo. Entre o princípio e meados do 
século XIX surge de maneira definida a ideologia do comunismo como res-
posta ao “lado escuro” do capitalismo. O capitalismo havia gerado um fenô-
meno na criatividade, na produtividade e na economia da Europa conhecido 
como a Revolução Industrial. Também havia resultado em uma disrupção 
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tecnológica sem precedentes. Essa disrupção se manifestou de milhares a 
milhões de pessoas deixadas de fora da prosperidade resultante desse processo 
— fosse por exploração de sua mão de obra ou por sua obsolescência em uma 
nova economia — em centros urbanos crescentes com infraestrutura insufi-
ciente para a explosão demográfica derivada dessas condições. A nova prospe-
ridade também criou grande visibilidade para as desigualdades econômicas 
conforme a classe média se expandia e criava a expectativa de que existia a 
possibilidade de se tornar parte dessa prosperidade crescente.

As condições de vida da nova classe operária na Europa de meados a fins 
do século XIX eram miseráveis, particularmente em contraste com as da nova 
classe média. Os movimentos políticos que tinham as simpatias dessa classe 
operária eram os que alimentavam as expectativas de participar dessa bonança 
à vista da classe média e que fomentavam a inveja com sarcasmo e alfinetadas 
tais como “a pequena burguesia”.

A Revolução Industrial precede as organizações políticas e governamen-
tais que se adaptaram às consequências dessa revolução. As convulsões demo-
gráficas, econômicas e sociais que resultaram dessa revolução no mundo das 
nações com identidades próprias regidas por elites mercantilistas resistentes à 
mudança acabariam levando à Primeira Guerra Mundial e à Revolução Russa.

O princípio básico do mercantilismo, e de seus meios-irmãos, o comu-
nismo e o fascismo, era o de que as relações comerciais geram uma soma-zero, 
enquanto que o do capitalismo é o de que as relações comerciais são vantajo-
sas para todos. A Primeira e a Segunda guerras foram o resultado de conflitos 
entre países e setores sociais presos na abordagem de soma-zero (incluindo, 
por exemplo, a pureza da raça e a “luta de classes”). A ação de maior conse-
quência mundial do segundo pós-guerra foi o reconhecimento da necessidade 
de criar uma ordem global de ganho global. Esse é o impulso subjacente ao 
Plano Marshall, à criação das Nações Unidas e à criação de organismos multi-
laterais, que resultaram no maior período de prosperidade crescente que o 
mundo conheceu e que faria sucumbir o império comunista liderado pela 
União Soviética, com sua ideologia baseada na abordagem de soma-zero.

O capitalismo é a interpretação econômica do liberalismo, enquanto que 
o comunismo é, em essência, uma reinterpretação do mercantilismo. Por sua 
vez, o mercantilismo baseia-se no instinto atávico de que, em luta entre duas 
tribos, uma morre e a outra sobrevive. Esse instinto é indelével, é a natureza 
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humana; mas, como muitos instintos, pode estar sujeito à lei. É por isso que, 
em uma sociedade liberal, o estado de direito, que começa com as leis contra-
tuais, é intrínseco à natureza da lei e que a maior proteção ao estado de direito 
ocorre em estados democráticos. Por sua vez, os Estados baseados em princí-
pios mercantilistas se fortalecem quando o estado de direito e a democracia 
são fracos; isto é, quando estão sob a égide de um regime totalitário. Após a 
queda do fascismo, o comunismo se manteve como ideologia alternativa, sus-
tentado no totalitarismo, da mesma forma que o mercantilismo de origem era 
sustentado por autarquias monárquicas.

O período entre 1917 e 1989, desde a Revolução Russa até a queda do Muro 
de Berlim, foi um período que enfrentou diretamente os modelos econômicos 
derivados do liberalismo e do mercantilismo. Entre os defensores do liberalismo, 
durante esse período, estava Carlos Rangel, que entrou em cena em 1976, com 
seu livro Do bom selvagem ao bom revolucionário. Neste livro, Rangel identifica 
vícios e defeitos que a democracia enfrenta na América Latina e estabelece o con-
texto global da região dentro do enfrentamento entre o liberalismo e o totalita-
rismo e seus modelos econômicos vigentes: o comunismo e o capitalismo.

Na América Latina, esse confronto é bem descrito por Rangel como 
matizado pela história da região. As consequências da conquista e do regime 
monárquico inseriram na psique da América Latina uma afinidade profunda-
mente arraigada com os princípios mercantilistas. As oligarquias, desde os 
tempos coloniais e as subsequentes guerras internas, são uma substituição das 
elites que tinham como objetivo se apoderar das riquezas percebidas, fossem 
naturais ou de classe. Não se contempla nessas lutas pelo poder (como Revel 
sugere em seus comentários citados anteriormente) a criação de riquezas, só a 
distribuição de riquezas.

Nesse contexto histórico entra o comunismo em princípios do século X X 
e a criação de partidos políticos modernos. Destes, o que tem maiores conse-
quências no longo prazo foi o APR A, fundado por Raúl Haya de la Torre, e que 
se origina como um socialismo adaptado à América Latina. Por causa da dis-
tância geográfica e cultural, o comunismo na América Latina será heterodoxo 
em relação à linha dura russa. Por isso, essa origem será um viveiro de partidos 
democratas, alguns solidários com suas origens socialistas e outros opositores, 
mas também no consenso com o modelo democrático liberal. Um consenso 
sobre a meta, embora não houvesse consenso sobre como alcançá-la.
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O viés mercantilista pode ser atribuído a muitos males da região; por 
exemplo, o que é identificado como corrupção. Para o funcionário público 
(mercantilista) que está no cargo, a corrupção se justifica simplesmente como 
o exercício de um direito adquirido: seu direito a poder distribuir a riqueza 
como bem entender, incluindo em seu próprio bolso. É por isso que em buro-
cracias mal estruturadas de governos “liberais”, as oportunidades de enrique-
cimento ilícito são aproveitadas por funcionários de mentalidade atávica que 
assim justificam o fato de se beneficiarem delas. O funcionário honesto 
enfrenta o “dilema do prisioneiro” que incentiva a corrupção, no qual o mais 
estúpido é o que não se aproveita de sua posição para desfrutar de privilégios 
ilícitos, é pressionado a compartilhar o butim e é percebido como um corrupto 
por agentes externos (imprensa e cidadãos), mesmo quando não o seja, porque 
faz parte da estrutura que “todo mundo sabe que é corrupta”.

Quando o caudilho Fidel chega ao poder, a inf luência da ideologia comu-
nista ortodoxa na região, embora com sabor latino-americano, aumenta. O 
terreno fértil para o mercantilismo intrínseco na região é um grande aliado 
ideológico com um representante (Rangel o chama de “cônsul”) nestas terras. 
A hegemonia “terceiro-mundista” torna-se a explicação pela qual existem 
“despossuídos”, como afirma Carlos Alberto Montaner em seu prefácio à edi-
ção de 2005. Uma explicação que determina que existe má distribuição da 
riqueza, tanto internamente pelas elites no poder como internacionalmente 
pelos países capitalistas. Essa explicação afirma que os países ricos, em espe-
cial o vizinho do Norte, saquearam os países pobres; e nesta última categoria 
se inclui a América Latina, contra toda a realidade relativa ao resto do mundo. 
Esse tema é explorado mais profundamente no segundo livro de Rangel, El 
Tercermundismo. É a retórica emocional do momento e a política que é impul-
sionada mais por emoção do que por razão. Enquanto não se internalizar que 
a inf luência do mercantilismo soma-zero é perniciosa, será mantida a ilusão 
do “despossuído” e a sedução do comunismo como solução, com sua conse-
quente descida ao totalitarismo, a história se repetindo uma e outra vez.

No Capítulo 10, Rangel descreve o processo que atravessou o Chile entre 
os anos de 1970 e 1973, praticamente idêntico e premonitório do período de 
quase 20 anos mais tarde, entre os anos de 1999 e 2002, na Venezuela. Ambos 
os processos de deterioração democrática culminaram em uma ruptura insti-
tucional, com a ressalva de que no Chile a tal ruptura foi acatada pela sociedade 
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e consolidada, devido à evidente e precária situação econômica que atraves-
sava o país, enquanto que na Venezuela, no meio de um boom petroleiro, o 
apoio coletivo à ruptura se manteve, com as consequências posteriores de uma 
aberta e feroz ditadura totalitária.

Quero enfatizar finalmente que Rangel identifica outro vício pernicioso 
e universal, com consequências particulares para sua relação direta com o 
“bom selvagem”: o telurismo. Este define que até os mais recém-chegados se 
identificam com o passado histórico e com os indígenas do território e se con-
sideram descendentes defensores do espírito do lugar, o “Genius Loci”. Pode-
-se traçar neste conceito a origem de um novo confronto que, combinando o 
telurismo ao mercantilismo, abala nosso mundo contemporâneo: o naciona-
lismo versus o globalismo.

O globalismo econômico busca equilibrar de maneira eficiente as vanta-
gens comparativas dos mercados de trabalho, de matérias-primas e de consumo, 
e maximizar as relações ganha-ganha dos mercados no seu conjunto. A iniciativa 
do globalismo econômico é consequência direta da ideologia liberal e do modelo 
capitalista. Para estabelecer um estado de direito com jurisdição extranacional, 
os tratados internacionais e os acordos comerciais são uma parte intrínseca do 
globalismo. Como consequência direta da interdependência econômica entre os 
países, diminuem as possibilidades de guerra entre parceiros comerciais, desde 
que ninguém queira destruir seus clientes ou fornecedores. As consequências do 
globalismo incluem a redução das barreiras e fronteiras entre países e uma 
grande disrupção nos respectivos mercados domésticos de cada país.

O nacionalismo, por outro lado, procura exacerbar a natureza especial e 
exclusiva dos habitantes de um território nacional, reivindicando o sentimento 
telurista de tais habitantes e alimentando-se de seu tribalismo atávico. O nacio-
nalismo baseia seu ideal de sucesso econômico em relações de soma-zero. As 
grandes perturbações nos mercados internos dos países, consequência do glo-
balismo, levam facilmente a ressentimentos semelhantes aos que alimentaram 
o comunismo em fins do século XIX e a movimentos políticos baseados no 
nacionalismo. Com o fracasso ideológico do comunismo, o nacionalismo é a 
nova bandeira, a nova âncora do mercantilismo, que, em sua iteração paralela, 
em princípios do século XX, ficou conhecido como fascismo. Posto que a rela-
ção comercial seja baseada no princípio de soma-zero, a possibilidade de totali-
tarismos e guerras se incrementam com o auge do nacionalismo.
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Ideologias em conflito são interesses em conflito. O fim do comunismo 
não representou o fim do arquétipo que o carregava, o mercantilismo. Assim 
como o comunismo surgiu das rupturas causadas pelo capitalismo “desen-
freado” do século XIX, consequência da ascensão da razão da aspiração liberal 
sobre a emoção do mercantilismo atávico, o auge do nacionalismo é resposta 
ao globalismo “desenfreado” dos nossos dias.

O LEGADO ATUAL DE CARLOS RANGEL

Mais de quatro décadas depois de ter sido publicado em 1976, este livro se tor-
nou uma leitura obrigatória e fundamental para a compreensão da história 
política da América Latina. Qualquer um que busque entender as razões das 
diferenças de desenvolvimento entre os EUA e o resto do continente ao sul da 
fronteira, o surgimento de “caudilhos” e o sentimento populista incrustado na 
região, necessita ler este livro que, mais do que história, em partes se lê como 
um manual. Embora não tenha sido amplamente celebrado ou ouvido em sua 
época, a perspectiva histórica justificou a importância da contribuição de 
Rangel para o pensamento político e social e o estabeleceu como um impor-
tante contribuinte para o pensamento liberal.

Se fôssemos pensar de forma restrita, nos concentraríamos na resposta 
sobre a hegemonia ideológica do comunismo no grande território da América 
Latina, hegemonia semeada no início do século passado, como reação ao evi-
dente sucesso do grande vizinho ao norte. Essa resposta, no entanto, não é intei-
ramente satisfatória, já que as diferenças entre as duas regiões são anteriores ao 
surgimento do comunismo. Entretanto, o comunismo penetrou no sentimento 
mercantilista existente na região. O comunismo foi apresentado por alguns 
como a solução para o fracasso e por outros como a razão para ele. Mas devemos 
buscar a razão de tal fracasso mais profundamente, e isso é o que Rangel faz.

Rangel estava certo quando apontou para o legado do império espanhol 
como o grande culpado dos vícios culturais de nossos povos. As febres desse 
legado, manifestadas na mentalidade de rapina, no paternalismo machista, no 
mercantilismo autocrático e do classismo sectário não são abaladas pelo corpo 
político estrutural de nossas nações. Essa mentalidade provém da conquista. 
Os vícios culturais são quase ou mais difíceis de mudar do que os genes do 
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corpo. Porém, não foi por isso que não se tentou e nem há que se deixar de ten-
tar. É necessário entender o contexto do que se pretende. Sempre haverá uma 
visão da sociedade ideal, uma utopia que alguns veem como comunista; 
outros, como capitalista; mas os vícios do mercantilismo, lançados como areia 
entre as engrenagens, convertem essas utopias felizes em duras realidades. No 
caso do comunismo, degeneram-se em um grande monopólio do Estado sobre 
a vida da sociedade, com elites privilegiadas e miséria coletiva sob repressão 
econômica, social e política. No caso do capitalismo, as distorções mercanti-
listas podem facilmente gerar poderosas oligarquias, grande desigualdade 
econômica e um elevado nível de expectativas frustradas.

O interesse próprio é natural para o ser humano e, quando se permite 
desenvolver, favorece a prosperidade geral. Esse é o fundamento básico do 
capitalismo, tal como postulado por Adam Smith e derivado da revolução libe-
ral do século X V III . Ao mesmo tempo, Smith alertava sobre o perigo dos 
monopólios e sua capacidade de distorcer essa prosperidade, restringindo 
oportunidades e criando desigualdades nocivas. Tanto a tirania socialista 
quanto a oligarquia mercantilista, duas faces da mesma moeda, exercem a 
repressão concentrando poder político e econômico em um ou em alguns 
monopólios setoriais. Os mecanismos da democracia liberal — liberdade de 
expressão, estado de direito, governo representativo, alternância de poder, 
multiplicidade de interesses e igualdade de oportunidade — controlam de 
maneira natural os abusos potenciais das oligarquias e das tiranias. A finali-
dade da política é melhorar a sociedade como um todo e, sem dúvida, a histó-
ria demonstrou que sob a democracia liberal, as sociedades prosperam mais do 
que sob oligarquias mercantilistas ou tiranias socialistas. 

Essa é a solução que Rangel sempre propôs em suas obras e em sua vida 
pública: mais e melhores doses de democracia verdadeira. É nesse sentido que 
a mensagem de Rangel continua vigente de maneira alarmante. Seu diagnós-
tico sobre a febre que origina o fracasso latino-americano ainda não foi aceito 
pelo paciente, que dificilmente poderá sarar, pois não está disposto a tomar o 
remédio: grandes doses de democracia verdadeira.

CAR LOS J. R ANGEL
(Filho do autor)
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prefácio

O PRESENTE LIVRO É O PRIMEIRO ENSAIO CONTEMPOR ÂNEO 

a respeito da civilização latino-americana que contribui com uma interpreta-
ção verdadeiramente nova e provavelmente exata. Isto é (primeira condição de 
uma interpretação exata), o autor começa por dissipar as interpretações falsas, 
as descrições mentirosas e as desculpas complacentes. Sendo assim, é um livro 
indispensável, não só para compreender a América Latina, mas também boa 
parte do mundo contemporâneo, onde se reproduzem os mesmos fracassos, as 
mesmas impotências, as mesmas ilusões. Além de seu objeto imediato e de seu 
caso específico, a obra de Carlos Rangel constitui uma ref lexão geral a respeito 
da discrepância entre o que uma sociedade é e a imagem que essa sociedade 
tem de si mesma. A partir de que ponto essa separação se torna grande demais 
para ser compatível com o controle da realidade? Essa é a questão de cuja reso-
lução nos aproximamos por meio da história da América Espanhola e pela con-
frontação entre seus “mitos” e “realidades”.

Os estrangeiros, em particular os europeus, são em grande medida res-
ponsáveis pelos mitos da América Latina. Nesse campo, a Europa foi a fabu-
lista mais prolífica, o que é natural, na medida em que foi a potência 
colonizadora e forjadora da sociedade latino-americana e que, em nossos dias, 
na falta de seus soldados e de seus sacerdotes, persiste em enviar seus fantas-
mas à região, ainda nos dias de hoje como enviava no passado.

Porque os europeus se serviram com persistência das duas Américas para 
satisfazer suas próprias necessidades, muito mais do que tentaram conhecê-las. 
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Necessidades econômicas, imperiais, ideológicas; necessidades de aventura, de 
sonho, de exotismo; necessidades de converter, de estimular ou de odiar. Quan-
tas imagens falaciosas o nosso narcisismo não fomentou!

De fato, imagens de nós mesmos projetadas sobre nós mesmos, na medida 
em que foi a Europa que povoou o continente americano, governou-o e admi-
nistrou-o diretamente por séculos, deportou escravos africanos para a Amé-
rica, exterminou, dividiu e dominou as populações indígenas (conforme 
fossem mais ou menos densas). Fingimos esquecer que as civilizações ameri-
canas, tal como existem hoje, são fruto do imperialismo europeu, tanto o da 
conquista como o do que poderíamos qualificar de imperialismo pela fuga: o 
de milhões de emigrantes expulsos da Europa para a América, pela miséria ou 
pelas perseguições.

Seja qual for a mistura de culpa desviada e espírito de rivalidade, de sen-
timento de inferioridade ou de paternalismo beato que presidem nossos con-
ceitos sobre as duas Américas, é necessário constatar que essa mistura 
engendra sobretudo mitos e que uma censura poderosa impede a percepção da 
maior parte das informações, até as mais elementares, que chegam a nós des-
ses países. No século X X, esses mitos se cristalizaram (para simplificar) ao 
redor de dois grandes eixos: a América do Norte é reacionária; a América 
Latina é revolucionária.

Contudo, enquanto os “mitos” e as “realidades” da América do Norte são, 
apesar de tudo, objeto de debate constante, a favor do qual uma pequena parte 
das realidades consegue chegar à superfície, nossa percepção da América Latina 
é, por outro lado, domínio quase exclusivo da lenda. Desde o início, a tendência 
de conhecer essas sociedades, de compreendê-las ou simplesmente descrevê-las, 
foi subjugada pela necessidade de usá-las como suporte de fábulas. O dano não 
seria tão grande se nossas lendas não tivessem se convertido, ao longo dos anos, 
nos venenos com que se alimentam os próprios latino-americanos. Não que 
estes sejam inocentes da fabricação e da propagação de seus mitos. Porém, 
encontram, para isso, um estímulo prodigioso no fato de que as miragens de sua 
imaginação, as desculpas que fabricam, são devolvidas a eles a partir do estran-
geiro, gravadas com um certificado de autenticidade da consciência universal.

Ao escrever esse prefácio, que o autor por amizade me pediu, minha difi-
culdade é que devo a seu livro a maior parte do que agora penso a respeito da 
América Latina. O habitual é que os prefácios sejam de autoria dos mestres e 
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não dos discípulos. Assim, mais esclarecedores do que meus próprios comen-
tários de europeu, apresento aqui alguns trechos e paráfrases de cartas que 
Carlos Rangel me escreveu enquanto trabalhava em seu livro, nos quais o lei-
tor perceberá, de modo vívido, alguns temas fundamentais:

Como disse a você, quando nos encontramos em Caracas, é necessário fazer 
um trabalho de desmistificação. Não que tudo o que se diz a respeito da 
América Latina seja falso, mas o conjunto oferece uma ideia falsa. Em parte, 
isso se deve a que, durante séculos, imagens deformadas da realidade desse 
continente tenham sido empregadas como ingredientes das controvérsias, 
das angústias e dos sonhos da civilização europeia. O próprio Colombo 
assentou a primeira pedra desse edifício de mitos, tanto pelas motivações de 
sua aventura, como pelas resenhas que fez aos Reis Católicos, nas quais sus-
tentou ter talvez descoberto o Paraíso Terrestre. Posteriormente, o padre 
Las Casas e outros frades terminaram de elaborar a figura do “bom selva-
gem”, viva ainda hoje, e lançaram a “lenda negra” referente aos supostos 
males absolutos da colonização espanhola, lenda que foi amplificada por 
Inglaterra, França e Holanda — potências rivais —, para subjugar a Espanha 
ainda mais facilmente, quando esta fez todo o possível para manter suas pro-
víncias americanas isoladas do resto do mundo.

Na realidade, sejam quais fossem seus abusos e seus crimes, a coloniza-
ção espanhola não foi e não podia ser exclusivamente uma acumulação de hor-
rores durante três séculos seguidos. Em sua viagem por diversas regiões do 
Império Espanhol da América, nas vésperas de sua dissolução, o barão de 
Humboldt se surpreendeu com o grau de progresso, cultura e informação que 
encontrou em uma cidade tão insignificante como a Caracas de então. Isso 
explica o fato de que, em Caracas, assim como em outros lugares do conti-
nente, surgiram grandes espíritos como um Bolívar ou um Miranda, a respeito 
dos quais Carlos Rangel nos demonstra, ao analisar seus pensamentos, que 
estavam à altura dos teóricos e dos homens de Estados mais notáveis daquela 
época, na Europa e na América do Norte. Contudo, e ao contrário do que 
ocorreu de forma natural na América do Norte, e bem ou mal na Europa, na 
América Espanhola as ideias desses homens não conseguiram se inserir nas 
instituições, nos costumes ou nos métodos de governo.1
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Como se explica esse fracasso? Porque não podemos nos enganar: desde 
o início do século XIX, a história da América Latina, em contraste com a his-
tória da América do Norte, é a história de um fracasso. Por quê? Essa é a per-
gunta que este livro responde, já que esse fracasso e suas causas se 
perpetuaram até o presente, ainda que os mitos que os mascaram evoluam, e 
que, por exemplo, o mito do Bom Selvagem tenha se transformado no mito 
do Bom Revolucionário. 

Diversas causas, distantes ou próximas, podem ser consideradas. Os nor-
te-americanos não tiveram que integrar os escassos índios que encontraram, 
que acabaram separados ou exterminados. Por outro lado, a necessidade de 
integrar os indígenas das civilizações meridionais, muitos mais numerosos e 
mais bem organizados, foi o fato central e persiste em ser o câncer da “América 
que fracassou”; isto é, a América Latina. Na América do Norte, o índio foi mar-
ginalizado. Na América Espanhola, converteu-se na maior parte da população 
ativa e no motor da economia.

De fato, em outra carta, Rangel assinala: 

O colonizador que veio da Europa Espanhola criou uma sociedade na qual os 
índios reduzidos à escravidão constituíam parte orgânica e indispensável; os 
homens, por seu trabalho; as mulheres, por seu sexo. De modo que nós, os his-
pano-americanos, somos simultaneamente descendentes dos conquistadores 
e do povo conquistado, dos senhores e dos escravos, dos raptores e das mulhe-
res violentadas. Para nós, o mito do Bom Selvagem é uma mistura de orgulho 
e vergonha. No limite, só nos reconhecemos nele, e ainda que filhos ou netos 
de imigrantes europeus recentes, seremos ‘Tupamaros’ (de Túpac Amaru, 
descendente dos incas, que, no século XVIII, sublevou os índios contra o vice-
-rei do Peru). Dessa maneira, o Bom Selvagem se transforma no Bom Revolu-
cionário, o redentor, aquele por meio do qual o Novo Mundo deve dar à luz o 
“Homem Novo” que essa Terra Prometida carrega em seu ventre: Che.

Ao contrário da Revolução da qual, em 1776, resultaram os EUA e pela 
qual os norte-americanos deixaram de se reconhecer como beneficiários e 
continuadores da civilização inglesa, não por repelir a tutela política da Ingla-
terra, a América Latina quis eliminar miticamente, por completo, uma herança 
espanhola que constituía sua única cultura:
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Na América Latina, a guerra da independência foi uma manifestação de ódio 
antiespanhol, uma raiva violenta de filhos subjugados por muito tempo, um 
sacrifício ritual do pai. Foi, além disso, uma guerra civil (pouquíssimos espa-
nhóis peninsulares participaram dos combates), com se as duas metades da alma 
latino-americana tivessem saído para se enfrentar nos campos de batalha.

Mas essa sociedade “revolucionária” não encontrou o seu caminho. Nem 
com a descolonização nem posteriormente conseguiu ser uma comunidade 
moderna, dinâmica, racional. Tendo repelido e destruído as estruturas do 
Império Espanhol, não soube obter outras que fossem simultaneamente está-
veis e mais ou menos humanas. A história do século X X prolonga a contradi-
ção original da América Latina. Segue saltando entre as falsas revoluções e as 
ditaduras anárquicas, entre a corrupção e a miséria, entre a ineficiência e o 
nacionalismo exacerbado.

Entretanto, o êxito insolente dos EUA converteu-se em fator adicional de 
amargura, e não só pelos resultados concretos da hiperpotência norte-ameri-
cana, já que:

[...] é um escândalo insuportável que um punhado de anglo-saxões, que che-
garam ao hemisfério muito mais tarde que os espanhóis, desprovidos de 
tudo, e em um clima tão severo que sobreviveram aos primeiros invernos por 
pouco, converteram-se na primeira potência mundial.

Se a história da América Latina é a história de um fracasso, seria necessá-
rio, prossegue Rangel, ao desenvolver o tema:

“[...] uma inconcebível psicanálise coletiva dos latino-americanos para que a 
América Latina possa olhar de frente para as verdadeiras causas do contraste 
entre as duas Américas. Por isso que, ainda que sabendo ser uma afirmação 
falsa, todos os dirigentes latino-americanos são obrigados a sustentar que os 
nossos males encontram explicação suficiente no imperialismo norte-ame-
ricano, que naturalmente existiu e ainda existe, mas ocorreu como conse-
quência e não como causa de nossa impotência. Como afirmou Schumpeter, 
até o roubo, por mais moralmente odioso que seja, suscita o problema da ori-
gem da força do ladrão e da fraqueza de sua vítima." 
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Apesar do atraso econômico, nunca foi justa a classificação da América 
Latina no que denominamos Terceiro Mundo. Em primeiro lugar, porque a 
América Latina é basicamente ocidental, apesar do passado pré-colombiano, 
por suas línguas, sua visão de mundo, sua cultura e sua população. Em seguida 
— e essa é a lição que tirei pessoalmente do livro de Carlos Rangel —, porque 
o subdesenvolvimento latino-americano é político antes de ser econômico. De 
modo mais exato, parece-me que, na América Latina, o subdesenvolvimento 
econômico é consequência do subdesenvolvimento político, e não o contrário, 
como ocorre no verdadeiro Terceiro Mundo.

Seja como for, esse duplo subdesenvolvimento precipitou a vocação 
“revolucionária” da América Latina, já que a “revolução” parece o atalho para 
superar uma situação marcada pela incapacidade de construir Estados demo-
cráticos modernos e economias prósperas capazes de reduzir a dominação 
estrangeira. No entanto, as “revoluções” latino-americanas foram de tal viru-
lência que arruinaram o que pretendiam salvar (com a Revolução Mexicana 
de 1911, que durou dez anos e terminou mantendo na pobreza os campone-
ses que foram sua razão de ser); ou de um verbalismo que, sob uma “lingua-
gem social”, dissimula uma incompetência geradora de repentino desastre, 
como o “socialismo” peruano de 1969 a 1974 ou como o “justicialismo” de 
Perón que arruinou numa velocidade assombrosa e aparentemente irreme-
diável a economia mais próspera da América Latina; ou então como a Revo-
lução Cubana, que não fez mais do que transferir o país da dominação 
norte-americana para a satelitização soviética. Em outra nota de trabalho, 
Rangel me escreveu:

A Revolução Cubana deu nova virulência a todos os equívocos sobre a Amé-
rica Latina. Fidel Castro encheu de júbilo o coração de todos aqueles que se 
sentem humilhados pela força norte-americana. Como no tempo em que 
estava na moda o ‘bom selvagem’, os olhos da Europa se fixaram em nós, mas 
não para descobrir verdades científicas, e sim para encontrar pontos de 
apoio a preconceitos, mitos e frustrações inteiramente europeus. Enojada do 
stalinismo e vítima de um complexo de inferioridade em relação à América 
do Norte, a Europa, encantada, descobriu em Fidel o ‘bom revolucionário’, e 
continua vendo isso no ‘Che’. Nós, os latino-americanos, recebemos esse 
dilúvio retórico com certo prazer; mas, ao mesmo tempo, com irritação.  
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A atenção que nos davam era lisonjeira, mas constituída de grande frivoli-
dade, grande presunção e grande condescendência.

Teria sido presunçoso tentar resumir neste prefácio as conclusões de um 
livro cujo mérito reside, precisamente, em nos sensibilizar para a complexi-
dade de um tema a respeito do qual reinaram, até o presente, simplificações 
exageradas. Preferi, com a ajuda de alguns textos preparatórios que não figu-
ram na obra, auxiliar o leitor a seguir, como eu mesmo fiz, na progressão (e 
espero que com o mesmo e profundo interesse) do desenvolvimento da ref le-
xão de Carlos Rangel; e enunciar as grandes perguntas que Rangel responde 
de forma brilhante em Do bom selvagem ao bom revolucionário.

Para terminar, enfatizo que o alcance deste livro vai além da América 
Latina, na medida em que a América Latina é, em si mesma, um tema interes-
sante e importante, e seus problemas e seus fantasmas são os mesmos de 
outros continentes. Seus ressentimentos e seus temores em relação aos EUA 
são a versão exacerbada das paixões também conhecidas pela Europa. Suas 
dificuldades para aclimatar a democracia liberal, o fracasso do “socialismo 
democrático” chileno e o auge de um “socialismo nacional-militarista” que 
serve para mascarar e tornar aceitáveis novas formas de caudilhismo, corres-
pondem a dados que também se encontram em outras partes do mundo. Se, 
com sua herança cultural ocidental e situação relativamente favorável, a Amé-
rica Latina não consegue encontrar seu caminho sem renunciar aos ideais e às 
conquistas da Revolução Liberal, isso será de muito mau augúrio para o resto 
do planeta, pois significaria que a maior parte da humanidade não pode ser 
governada senão pelo autoritarismo e pelo terror.

Jean-Fr ançois R evel

NOTA

1. Repetidas vezes, Carlos Rangel utiliza a noção de América Espanhola, e não de Amé-
rica Latina, pois esta última inclui o Brasil, cuja história é diferente, enquanto que 
todos os países herdeiros do antigo Império Espanhol compartilham características 
básicas.
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