
Lições das eleições nos EUA 
 

Este é o título do balanço sobre o resultado das eleições presidenciais nos EUA, tirado na Carta 

semanal do POSI (Partido Operário Socialista Internacionalista, Secção da IVª Internacional 

no Estado espanhol), na sua edição de 14 de Novembro de 2016.  

 
«Trump será, a 20 de Janeiro de 2017, o novo Presidente dos EUA. Na verdade, ganhou devido ao sistema 

eleitoral que há nesse país, já que obteve menos votos que Hillary Clinton. De qualquer maneira, foi uma vitória 

inesperada, conseguida por alguém que se tinha confrontado com os meios de Comunicação Social e até com o 

seu próprio partido.  

Para começar, há que partir dos dados. Houve menos inscritos que nas eleições de há quatro anos, e a candidata 

democrata obteve menos 5 milhões de votos do que Obama teve em 2012. Trump obteve mais ou menos os 

mesmos votos que Mitt Romney, candidato republicano nessas eleições de 2012.  

Pensemos que, dos 320 milhões de habitantes dos EUA, Trump recebeu o apoio de 59 milhões. Com um sistema 

de inscrição prévia que marginaliza milhões do direito ao voto. Mesmo assim, quase metade dos inscritos não 

votou (a abstenção foi cerca de 46%).  

Mas, quais são as razões do triunfo deste “outsider”? Donald Trump é uma espécie de Gil y Gil (1) ou de 

Berlusconi (2). Trump é um homem que sai das normas estabelecidas. Turbulento no seu próprio partido, com 

uma linguagem grosseira e insultuosa, conseguiu atrair um importante sector da burguesia norte-americana 

(petróleo, farmacêuticas,…) e sectores desesperados da sociedade dos EUA, golpeados pela crise e pela política 

de Obama. A presença de Hillary Clinton na campanha não era somente a continuidade de Obama. Era uma 

versão pior. Inclusive nas primárias do Partido Democrata, foram detectadas irregularidades para favorecer 

Clinton frente a Sanders – o candidato que utilizava uma fraseologia esquerdista e que, quase no final da 

campanha, acabou por pôr os seus 17 milhões de votos de apoio na cesta de Clinton, para desespero de muitos 

dos seus seguidores, que abandonaram a Convenção do Partido Democrata.  

No fundo não existem grandes diferenças entre os dois candidatos, para além do tom rufião de Trump. Os 

trabalhadores e cidadãos dos EUA e do resto do mundo não podem esperar nada, nem de Trump nem de Clinton. 

Nem do Partido Republicano nem do Partido Democrata.  

Nos EUA, ao contrário do que se passa noutros países, os dois grandes partidos são partidos da burguesia, 

implicados na aplicação dos planos imperialistas. Distinguem-se mais pela forma do que pelo fundo.  

Desde há vários anos – a partir de sectores do movimento sindical e das organizações dos Negros, ou das de 

defesa dos direitos humanos, etc. – têm sido organizadas iniciativas para pôr de pé um Partido dos Trabalhadores 

(um Labour Party). Os apoios de Sanders nas primárias democratas demonstram que há apoio para esta 

iniciativa. O que faz falta é clarificar que a classe operária só terá possibilidades de acabar com a situação actual, 

rompendo com estes dois partidos (o Republicano e o Democrata), quebrando a sua confiança no Partido de 

Clinton.  

 

A classe operária dos EUA,  

golpeada pela Administração de Obama 

  

Nos países que estão longe dos EUA é apresentada uma imagem amável de Obama. Inclusive os esquerdistas que 

aqui (no Estado espanhol – NdT) se opuseram a votar em Sánchez (3), agora dizem que se deveria ter votado em 

Clinton. É uma contradição que se baseia em falta de informação.  

Com Obama, a política imperialista continuou a esmagar dezenas de países de todo o mundo. Desde a Ucrânia ao 

Médio-Oriente, as tropas dos EUA desenvolveram a sua política, que não procura outra coisa senão a pilhagem 

internacional.  

Os trabalhadores norte-americanos foram sujeitos, tal como os de outros países, aos acordos transnacionais. 

Acordos em que participa a União Europeia, que se fazem para favorecer a exploração e que, longe de trazer 

progressos e desenvolvimento, só trazem cortes sociais para a grande maioria das populações e lucros milionários 

para uns poucos.  



Os norte-americanos deram-se conta que a pretensa Segurança social de Obama, o Obamacare, se tornou numa 

ajuda às empresas privadas. Não é nada parecido com a Segurança Social. Trata-se apenas de uma ajuda para que 

os mais desfavorecidos possam fazer um seguro privado. A rejeição dos Republicanos, que nem isso aceitam, 

não faz com que o mau se torne bom.  

A prisão de Guantánamo continua aberta. Continua a perseguição aos Negros e aos Mexicanos. Há um racismo 

crescente, apesar de haver um Presidente negro. As promessas que foram feitas de mudar a lei que dificulta 

enormemente a criação de sindicatos nas empresas foram esquecidas, como tantas outras.  

 

Um perigo que aumenta 

 
Independentemente de quem ganhasse esta eleição, abrir-se-ia um novo período nos EUA. Eles necessitam de 

uma viragem para fazer frente a crescentes problemas de todo o tipo, tanto a nível local como internacional. A 

eleição de Trump, tal como o referendo do brexit de há quatro meses, é um sinal de que acaba de ser dado um 

novo passo no processo de desagregação do mercado mundial. As zonas de livre comércio – constituídas na 

Europa, na América e na Ásia-Pacífico, para satisfazer os interesses das multinacionais – desintegram-se sob a 

pressão contraditória dos Estados nacionais (que querem evitar um choque com os respectivos povos) e as 

crescentes exigências dos monopólios imperialistas.  

Estas multinacionais espezinham todos os direitos nacionais, provocando em toda a Europa uma crise política 

que abre brechas que irão ser aproveitadas pelos povos para defender os seus direitos.  

Os grandes deste mundo, preocupados com esta perspectiva, acusam as vítimas da sua política de “populismo”, 

“xenofobia” e “racismo” – apresentando-os como se fossem obstáculos para a democracia.  

Sem qualquer dúvida, o desenrolar da campanha eleitoral nos EUA e o seu resultado constituem a expressão de 

uma nova situação à escala mundial.  

O capital financeiro necessita de um Governo forte para impor, aos trabalhadores e aos povos de todo o mundo, o 

seu domínio absoluto. O capital financeiro necessita acabar com este período no qual a crise de dominação dos 

EUA – expressão da tremenda crise económica que abala o regime capitalista – exponencia a situação de 

incerteza política, a nível mundial e em cada país.  

A política de caos e de guerra provocados pelo capital financeiro necessita de um poder forte. Mas todos estão 

conscientes que o profundo abismo aberto entre os trabalhadores norte-americanos e os partidos tradicionais não 

pode ser superado com simples fórmulas de colaboração entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, 

ambos em profunda crise.  

Mais do que nunca o combate pela independência do movimento operário é o único factor que pode abrir uma 

saída positiva do caos imperialista.  

A presença de Trump na Casa Branca pode acelerar estas contradições. É óbvio que ele nem vai ter as mãos 

livres, nem vai actuar como na campanha. Mas, são tantos os temas que assinalou como objectivo da sua acção, 

que qualquer coisa pode tornar a instabilidade muito maior. O Acordo sobre as alterações climáticas, a relação 

com a Rússia (com as suas implicações na Síria ou na Ucrânia), o TTIP (4), a criação de tarifas, as declarações 

sobre o muro a separar os EUA do México (que, recordemos, já existe em grande medida)… só irão fazer com 

que a crise se acelere ainda mais. 

E, internamente, as mobilizações que já está a haver marcam o que vai ser um rumo de enfrentamentos crescentes 

em todo o lado.  

Os porta-vozes do capital financeiro no nosso país (Estado espanhol – NdT) tentam utilizar a vitória de Trump 

para dizer: se queremos evitar o populismo, é necessário o consenso e os pactos para levar a cabo as reformas 

pendentes. Ou seja, continuar com a política de austeridade. Este é o desafio para o movimento operário no 

próximo período.» 

 

-------------------------------- 

(1) Político espanhol, falecido em 2004, fundador do Grupo Liberal Independente. 

(2) Grande oligarca da Comunicação Social italiana, foi Primeiro-ministro de Itália por 4 vezes, entre 

1994 e 2011.  

(3) Ex-líder do PSOE que foi afastado por não ter aceitado que o seu partido se abstivesse para permitir a 

constituição de um novo governo de Rajoy. 

(4) Acordo Transatlântico de Livre Comércio. 


