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A inﬂuência das raízes dos pensamentos
comunista e liberal no surgimento das
repúblicas e seus valores, no curso das
monarquias absolutistas.
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INTRODUÇÃO
Muita gente se confunde quando lança um olhar mais politizado sobre os fatos
relacionados à Segunda Guerra Mundial. E não é para menos. Quando a gente conta a
história da Segunda Guerra, sempre acabamos falando da vitória militar dos Aliados
contra o chamado Eixo, formado pelos nazistas alemães liderados por Adolf Hitler, que
também contava com as forças militares italianas e nipônicas. E para contar essa
história de resistência contra o terror, a gente acaba tendo de contar a história de uma
aliança aparentemente improvável, colocando do mesmo lado comunistas e liberais
capitalistas, uma aliança que só triunfou porque patrocinou a unidade de forças contra
um inimigo comum. Portanto, para derrotar o projeto de terror nazifascista, que
pretendia dominar o mundo, esquerda e direita lutaram do mesmo lado. Prova disso foi
o parâmetro que determinou a divisão territorial da Alemanha derrotada depois da
rendição nazista na Segunda Guerra. Em 1945, a Conferência de Postdam decidiu que o
país dos nazistas seria fracionado em duas partes, dividindo o controle territorial entre
União Soviética e Estados Unidos. Dessa decisão do mundo livre surge a Alemanha
Ocidental capitalista e, do outro lado do Muro de Berlim, a Alemanha Oriental
comunista. Mas essa não foi a primeira vez que o ser humano foi capaz de neutralizar
diferenças, garantindo a cooperação mútua, superando divergências para o alcance de
benefícios importantes para a vida no planeta Terra. Assim como aconteceu entre
aliados na Segunda Guerra Mundial contra Hitler, o Iluminismo também abrigava
pensadores com ideias liberais, ao mesmo tempo em que havia espaço para a difusão do
pensamento que resultou no Socialismo. Postulados defendidos pelos socialistas no
século XX estavam no discurso de iluministas como Conde Saint-Simon e Roberto Owen
em pleno século XVIII, em uma clara crítica contra o despotismo dos Estados
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absolutistas. De outro lado, com a mesma ênfase, o Iluminismo sofreu forte influência
das ideias liberais que não davam trégua ao absolutismo monárquico, sobretudo a partir
de obra de pensadores como John Locke, na segunda metade do século XVIII, que
repetia a mesma carga disparada por outros liberais como o filósofo Thomas Hobbes já
no século XVII. No front iluminista, na luta contra o absolutismo, havia espaço para
unidade apesar das contradições de pensamento. De um mesmo lado, tinha um John
Locke empunhando a bandeira do mérito e da virtude para admitir a desigualdade como
resultado inevitável e, na mesma faixa, também conspirando contra o poder absoluto
dos reis, ninguém ignorava as ideias de Jean-Jacques Rousseau, tido mais tarde como
referência para os socialistas, apontando para a desigualdade econômica como fonte
para todos os males sociais. Se fosse possível fazer um exame de DNA nas ideologias de
direita e esquerda, sabendo o que sabemos hoje, não surpreenderia a revelação que
apontasse para o Iluminismo como o padrão genético originário para comunistas e
liberais, ambos com origem na mesma árvore genealógica. Metáforas à parte, o fato é
que as inspirações de comunistas e liberais caminharam juntas contra o regime
absolutista e mais tarde uniram forças no surgimento do ideal republicano.
E para falar sobre o DNA dos comunistas e liberais, no movimento que resultou na
extinção do absolutismo ao redor do mundo, trouxemos a professora Marcela Machado
para esta aula no formato de entrevista do Curso de Formação Política do Instituto
Índigo, do Partido Social Liberal. Mestre e doutora em Ciência Política pela
Universidade de Brasília, a professora Marcela Machado lançará uma luz sobre o
momento e as razões do antagonismo histórico entre comunistas e liberais ao redor do
mundo.
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1. O ILUMINISMO NA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE MODERNA E AS DIFERENÇAS
ENTRE LIBERALISMO E COMUNISMO
A busca pela razão no Iluminismo, de modo geral, perpassa pelo questionamento, por
essa ruptura com o passado e com o início de uma fase de progresso da humanidade.
Esse questionamento se estendia inclusive aos poderes absolutistas dos governos, na
busca de uma maior autonomia e independência política, e um dos grandes incômodos
era a forma como os governantes eram investidos e como esse poder era garantido a
eles, que era pela força divina. Estado e Igreja formavam um elo muito forte. Tanto o
liberalismo quanto o comunismo beberam na fonte do Iluminismo, resguardadas as
peculiaridades de cada um. O liberalismo é baseado na defesa das liberdades
individuais, em todos os seus aspectos, contra as interferências e atitudes arbitrárias do
Estado, enquanto o comunismo é uma ideologia cujo objetivo é o estabelecimento de
uma sociedade estruturada sobre as ideias do igualitarismo, da propriedade comum dos
meios de produção e na ausência de classes sociais e do dinheiro, trata-se de um
estágio posterior ao socialismo, quando já havendo igualdade absoluta entre os
cidadãos, o Estado poderia ser abolido, eliminando as formas de opressão social e a
sociedade, assim, encontraria formas de se auto regulamentar.
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2. REPÚBLICAS COMUNISTAS X REPÚBLICAS DEMOCRÁTICAS LIBERAIS

Para que seja possível entender as diferenças entre esses dois formatos de repúblicas,
nós temos que entender primeiro a origem da palavra república. Trata-se de uma
expressão latina que significa, literalmente, coisa do povo, coisa pública. Ao contrário
da monarquia absolutista, em que nós temos um chefe de Estado cujo cargo é vitalício e
hereditário, na república a gente rejeita a figura do rei, do monarca. A escolha do chefe
de Estado, na república, é feita através da escolha popular, do voto do povo, e essa
escolha é considerada legítima e soberana, garantida por uma Carta Magna ou, no
nosso caso, por uma Constituição. Nas repúblicas liberais, o representante escolhido
através do voto popular, ele costuma acumular a função tanto de Chefe de Estado
quanto de Chefe de Governo, exercendo tais funções por um período pré-determinado.
Já as repúblicas socialistas, na teoria, o poder de escolha é do povo, mas não existe
tanta transparência. A carta Magna geralmente concede ao Partido Comunista papel
dominante no governo, ao ponto de se confundirem as instituições de Estado com as do
partido.
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3. LIBERDADES E DIREITOS INDIVIDUAIS NOS PAÍSES COMUNISTAS
Os países socialistas muitas vezes
optam pelo cerceamento de
liberdades individuais, contrariando
os aspectos iluministas, em
contraponto aos países com
democracias liberais. Ao retirar
poder dos monarcas absolutistas, os
socialistas acabam por replicar
algumas das práticas adotadas para
o controle da sociedade, o que pode ser observado em muitas repúblicas do Leste
Europeu após a queda da União Soviética e a abertura econômica destes países. Durante
a Guerra Fria ficou bem clara essa diferença em diversos aspectos, entre os países da
Europa Ocidental e os países da
Europa Oriental.
No caso das revoluções francesa e
americana, nós tivemos uma ruptura
nos privilégios estabelecidos pelas
monarquias absolutistas, visando uma
sociedade independente e um estado
enxuto. Já nas revoluções comunistas
da Rússia e da China, tiveram como
objetivo a tomada das estruturas estatais para transformação dos modelos absolutistas
em socialistas, com quase nenhuma alternância de poder. Em síntese, uma visa enxugar
o Estado, enquanto a outra visa ampliar a máquina estatal.
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4. DERROCADA DOS REGIMES SOCIALISTAS E SOBREVIVÊNCIA DA CHINA
COMUNISTA
Após o fim da Guerra Fria e a
dissolução da União Soviética e
todo
seu
sistema
de
financiamento das repúblicas
alinhadas ao socialismo, o
modelo liberal capitalista se
alastrou para o resto das
sociedades nas quais ele ainda
não havia chegado. Foi uma
questão de tempo até que as
nações antes estruturadas pelo socialismo se adaptassem aos modelos econômicos em
uso por quase toda a totalidade do globo terrestre. No caso da China temos um exemplo
curioso: manteve-se a estrutura socialista na forma de governo e controle da sociedade,
mas na parte econômica ocorreu uma adaptação para o capitalismo de mercado,
fazendo da China uma potência mundial, mas com aspectos sociais complexos, como a
falta de liberdade, autonomia e transparência. Trata-se de uma forma de Capitalismo de
Estado, que permite e encoraja a existência do setor privado, desde que não afronte o
poder do Estado chinês e nem questione a autoridade do regime existente.
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5. IDEAIS ILUMINISTAS DE LIBERDADE IGNORADOS NA CHINA COMUNISTA
No atual regime chinês, por mais que ele tenha apresentado crescimento econômico
expressivo nas últimas décadas, ele ainda apresenta aspectos que podem ser
interpretados como antidemocráticos. Na verdade, isso é um paradoxo visível: o país
tem aproveitado as novas tecnologias, bem como sua ascensão econômica, para exercer
controle sobre a dissidência e a população em geral, tolhendo a liberdade de expressão
e as minorias étnicas. Como exemplo de ações do regime chinês que vão de encontro
aos ideais iluministas, podemos citar a repressão às minorias e aos direitos humanos, as
restrições às liberdades de expressão, o cerceamento da imprensa e do trabalho
jornalístico, a censura à internet e às redes sociais, a prisão de manifestantes nos
recentes protestos em Hong Kong e, mais recentemente, a falta de transparência em
dados públicos, a exemplo das informações sobre a Covid-19 no país, com dados ainda
obscuros sobre o número de mortes e sobre a vacinação.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta apostila, nos banhamos no oceano do conhecimento que aborda a influência das
raízes dos pensamentos comunista e liberal no surgimento das repúblicas e seus valores
dentro do curso da queda das monarquias absolutistas, uma abordagem enriquecedora
que contou com os esclarecimentos da professora e cientista política Marcela Machado.
Neste painel que abre portas instigantes tivemos a oportunidade do conhecimento
introdutório para entender como e porque o DNA do comunismo tem a mesma origem
histórica das democracias liberais. Aqui, nós passamos a entender os caminhos
percorridos por cada um desses movimentos originados do Iluminismo que inspirou a
queda do absolutismo sobre a Terra. Para começar a entender essa parceria entre
idealistas de diferentes inspirações, no movimento que derrubou o absolutismo
monárquico, o internauta precisa saber um pouco mais sobre esse ambiente ideológico.
E foi assim, explicando o que foi o Iluminismo, como ele surge. Marcela alinhavou
aspectos fundamentais para explicar como a razão conspirava contra as monarquias
absolutistas. Abordando, de maneira objetiva e direta a bandeira a separação formal
entre o Estado e a Igreja, além de aspectos relevantes para a sociedade preconizada
pelos Iluministas. Nos mostrou como e porque os comunistas e os liberais partem da
mesma origem, mas trilharam caminhos diferentes no curso da história. A professora
Marcela deixou bem claro em que momento esses dois movimentos se separam, além
de indicar quais são os fundamentos que levaram liberais e comunistas para o
antagonismo que conhecemos hoje. Passamos a entender o real sentido de uma
República, mas os esclarecimentos não pararam por aí. Também porque as repúblicas
podem ter suas variantes, suas semelhanças e suas diferenças entre si. Se o
pensamento iluminista serviu de norte para movimentos que não aceitavam o
totalitarismo e a opressão das monarquias, porque o autoritarismo de Estado não foi
enterrado junto com o sepultamento do Absolutismo. Ditaduras repetiram a natureza
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despótica das monarquias absolutistas, deturpando o ideal republicano para abrir
campo ao florescimento do autoritarismo de Estado que caracterizou regimes
socialistas ao redor do mundo. Ao abordar a natureza de uma organização de Estado
pesada e cara nas monarquias, passamos a entender de onde partiu a referência para o
surgimento de um regime baseado nas chamadas economias de Estado de regimes
socialistas. Ingressamos no estimulante terreno da realidade contemporânea, sobretudo
quando abordamos o paradoxo chinês, oferecendo os parâmetros de compreensão que
explicam o chamado capitalismo de Estado da China, que se apresenta como república
comunista. No ambiente do Iluminismo, a professora Marcela indicou os parâmetros
para quem buscava acesso às fontes originárias das ideias defendidas por comunistas e
liberais, sobretudo no curso da queda das monarquias absolutistas. Nesta revisão de
conteúdos, demos mais um passo para a conclusão da primeira temporada do Curso de
Formação Política Liberta 1, em seu módulo de introdução oferecido pelo Instituto
Índigo, do Partido Social Liberal. Em nosso próximo encontro, temos mais uma hora
marcada com o conhecimento.
Até lá.
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7. CADERNO DE EXERCÍCIOS
1. Aborde os principais filósofos iluministas e aponte suas principais ideias.
2. A Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa foram marcos de
movimentos liberalistas que colocaram em prática as defesas de filósofos iluministas
antecessores a tais acontecimentos. Identifique alguns desses filósofos que foram
postos em prática após essas revoluções.
3. Identifique alguns filósofos iluministas que abordavam as liberdades individuais e de
como estas são postas em prática nos dias atuais.
4. Alexander Hamilton considerado “o pai” do Federalismo, inspirou-se nos ideais
iluministas na proposta de um sistema político democrático inserido no arcabouço do
Republicanismo. Sobre isso, discorra de como o modelo Federalista é aplicado nas
democracias atuais.
5. A partir de 1979, a China iniciou a sua inserção no cenário político e comercial
internacional com medidas que levaram à abertura econômica. Acerca disso, identifique
e descreva algumas dessas medidas.
6. Karl Marx, Friedrich Hegel e Adam Smith, tinham visões bastante distintas e
oponentes entre si sobre a economia e o mercado. Pesquise e descreva como esses três
autores viam e defendiam seus conceitos nesse tema.
7. Relacione a crítica dos filósofos iluministas ante o despotismo fazendo um
comparativo aos sistemas socialistas na Ex-União Soviética e China.
8. Apesar das melhorias socioeconômicas na China, ainda estão presentes a fome e a
pobreza. Pesquise e aponte as causas relacionadas a tais fatores.
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9. Segundo o conceito Marxista, a sociedade moderna é explicada a partir de uma
Estrutura. Relacione isso com a China atual e de como ela “adaptou” esse modelo junto
ao capitalismo global.
10. A União Soviética não suportou o seu próprio sistema e literalmente faliu ante ao
capitalismo global emergente. Sobre isso, pesquise e disserte os fatores que levaram ao
colapso do Comunismo no Leste Europeu.
11. Apesar de inspiradas em ideais de liberdade e igualdade, a Revolução Chinesa
terminou em um regime totalitário. Explique os fatores que corroboram com esse
regime.
12. Dentro dos conceitos básicos do liberalismo social, inclui-se o reconhecimento do
mérito individual. De quais formas dentro da sociedade global atual isso é posto em
prática?
13. Mesmo com o colapso da URSS e da abertura econômica e política, a Rússia ainda
carrega traços do seu “antigo regime”. Relacione e discorre sobre como tais modelos do
passado socialista ainda se espelham na Rússia atual.
14. A pandemia da Covid 19 colocou os olhares ante à China como um centro de
produção de materiais de prevenção e contenção da pandemia. Identifique e descreva os
elementos que a colocam dentro desse status no mercado internacional.
15. Explique a política de “Dois Sistemas” adotada na China e identifique os fatores que
levaram à aplicação bem sucedida dessa política.
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