
populistas” na Europa e a
queda de Dilma no Brasil
exprimiria, segundo eles, uma
viragem à direita da sociedade
a nível mundial.
Esta cantilena não fará mais do
que se acelerar neste ano de
2017, que é o ano do
centenário da Revolução de
Outubro. Para todos estes
politólogos de “esquerda” ou
de direita, o fim da URSS
significaria o encerramento do
período histórico aberto em
1917, o fim da luta de classes e

Este fim do ano de 2016
está marcado por uma
acentuação sem
precedentes da crise
geral do sistema

capitalista. No coração desta
turbulência está a principal
potência imperialista mundial,
os EUA. A eleição presidencial
e a vitória de Trump soa como
um trovão nos EUA e à escala
mundial. Os especialistas e
outros analistas tiram daqui
uma conclusão: a vitória de
Trump, a “subida dos

do socialismo.
Há evidentemente grandes
diferenças entre a situação
actual e a situação de 1917.
Mas estamos ainda nesse
período histórico analisado há
um século, em 1916, por
Lenine no “Imperialismo,
estádio supremo do
capitalismo”. Nele analisa a
evolução do capital, o seu
declínio, a sua crise e a
necessidade para a
humanidade, a fim de se
preservar, de expropriar o

capital. Lenine caracterizou o
imperialismo como “a época
das guerras e das
revoluções”, descreveu os
mecanismos próprios do
imperialismo da concentração
capitalista, o papel do capital
financeiro e dos monopólios à
escala mundial.
Esta análise é não só de uma
actualidade escaldante, mas é
igualmente reforçada pelo
domínio do mercado mundial
– durante um século – pelo
capital financeiro.

aviso. No decurso das
Primárias dos Democratas,
Sanders – que se apresentou
como “socialista” – colocou
no centro da sua campanha a
questão da Segurança Social e
a do emprego. Recolheu 16
milhões de votos e colocou
em grandes dificuldades
Hillary Clinton. No decurso
das Primárias dos
Republicanos, o improvável
candidato Trump concentrou
os seus golpes – ele, o
multimilionário – contra Wall
Street e o establishment em
geral, e em particular o do seu
próprio partido. A sua
campanha e a sua nomeação
pelos eleitores nas Primárias
dos Republicanos fizeram em
farrapos o Partido
Republicano. Os americanos
tinham que escolher entre
dois candidatos capitalistas: o

Longe de exprimir um
reforço ou viragem à
direita da sociedade
americana, a eleição
de Trump exprime

pelo contrário a crise mundial
do capitalismo, que se reflecte
no seio do mais poderoso
imperialismo.
O sistema de bipartidarismo
americano (Partido
Republicano e Partido
Democrata) é indissociável do
próprio funcionamento das
instituições americanas, há já
quase dois séculos. O
bipartidarismo é, deste modo,
uma das instituições do
Estado burguês americano. A
crise que se revelou por
ocasião desta eleição é a
expressão da crise destas
instituições. As eleições
primárias dos Democratas e
dos Republicanos foram um

multimilionário misógino e
racista, e a mui distinta
Hillary Clinton, que era
encarada como a “dama de
Wall Street” e o símbolo do
establishment.
Perto de metade dos
americanos abstiveram-se.
Mais de metade dos negros –
que se tinham mobilizado
massivamente por Obama –
absteve-se. Entre os que
foram votar, a maioria votou
contra aquela que mais
abertamente simbolizava este
establishment. É significativo,
neste contexto, o voto
verificado na região que nos
EUA é conhecida como
Rustbell – os Estados do
Nordeste dos EUA – bastião
industrial entregue à
reestruturação e ao
desemprego massivo. Foi um
voto de cólera e rejeição

contra as sucessivas
Administrações, quer dos
Republicanos quer dos
Democratas. De facto, a partir
de 1980, 35% dos empregos
na indústria foram liquidados
nos EUA pelas
Administrações republicanas
e democratas, à conta das
exigências do capital
financeiro. A supressão de um
terço dos empregos no sector
da indústria e as
deslocalizações massivas para
o México e para a Ásia
lançaram na pobreza e na
miséria dezenas de milhões
de americanos. Estes
utilizaram estas eleições para
manifestar a sua cólera e o
seu ódio contra as cúpulas
políticas de Washington. 
Evidentemente, as eleições
são sempre um reflexo
deformado da realidade. E a

Com a eleição de Trump, abre-se uma nova etapa
da crise do imperialismo 
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realidade é que há décadas e
décadas que os dirigentes da
Central sindical AFL-CIO se
opuseram a uma velha
reivindicação do movimento
operário desde 1930. Era que
– à semelhança do que fez o
TUC (Trade Union Congress,
a Confederação sindical do
Reino Unido - NdT) – a
Direcção da AFL-CIO deveria
ter constituído o seu próprio
partido, o Partido Trabalhista.
Pelo contrário, os dirigentes
da AFL-CIO ligaram o seu
destino ao Partido Democrata,
em nome da luta contra os

republicanos. Aquando de um
Congresso da AFL-CIO, na
véspera da eleição de Obama,
por unanimidade, os
delegados – contra a opinião
da Direcção da AFL-CIO –
votaram pela exigência de
uma Segurança Social para
todos. Obama criou o
ObamaCare, um sistema
baseado nos seguros privados.
A Direcção da AFL-CIO
apoiou este projecto,
justificando que se tratava de
um primeiro passo para uma
Segurança Social.
Nas Primárias dos

Democratas, Bernie Sanders –
com a sua fraseologia
socialista – montou uma
armadilha a numerosos
sindicatos, integrando-os na
campanha dos Democratas,
para… finalmente apelar a
apoiar Clinton. Mas como
expressão da situação da
classe operária, muitos
sindicatos, incluindo alguns
dos caçados por Sanders, não
participaram na campanha de
Clinton.
Certas Associações negras
que antes tinham apoiado
Obama também não

participaram nela, tendo em
conta a revolta da população
negra contra Obama, que não
resolveu nenhum dos
problemas dos negros, tendo-
os inclusivamente piorado,
dado que é morto pela polícia
um Negro todas as 28 horas.
Do mesmo modo, os Latinos
não podem esquecer que –
sob a Administração de
Obama – foi batido o recorde
de expulsões de mexicanos
dos EUA: 2,8 milhões foram
reconduzidos à fronteira.

Trump bateu-se contra
“os três grandes” da
indústria automóvel
americana, acusando-
as de deslocalizar a

produção para outros países.
Na véspera da sua eleição, a
General Motors encerrou uma
das suas fábricas, no Norte dos
EUA, e mandou para o
desemprego 2 mil
trabalhadores, significando
com isto que o “boss” é o
capital. Trump encontra-se
confrontado com a realidade
do capital e do seu poder. Ele –
que tinha denunciado o
establishment – foi obrigado a
virar-se para o establishment
do Partido Republicano para
constituir a sua nova
Administração.
A nomeação como Secretário
de Estado da Economia
decano da Goldman Sachs –
banco contra o qual Trump
vociferou durante meses – é
um indicador. O proteccionis-
mo e o isolacionismo são
impossíveis, mesmo nos EUA.
Como escrevia Leon Trotsky,
em 1926, no livro «Europa e
América»: “Quanto mais os
EUA submetem o mundo
inteiro à sua dependência,
tanto mais ficam eles próprios
na dependência do mundo
inteiro, com todas as suas
contradições e convulsões em
perspectiva”.

A interligação da economia
mundial com as necessidades
do capital financeiro pode,
estamos certos, tolerar esta ou
aquela medida, mas não pode
aceitar que seja colocado um
travão à sua expansão
mundial. Os monopólios
imperialistas entraram numa
luta de morte pelo controlo de
um mercado mundial
desarticulado pela recessão.
Nesta situação de crise – da
qual a crise financeira de
2008-2009 foi um prenúncio –
a corrida ao lucro do capital
financeiro mina as bases de
todas as economias nacionais,
pondo em causa as
prerrogativas dos Estados que
lhe estão submetidos. Mas, ao
mesmo tempo, eles têm
necessidade disso
(nomeadamente devido à
pressão permanente para
serem aumentados os
orçamentos militares dos
Estados nacionais, a fim de
fazer singrar a indústria do
armamento), para restabelecer
a ordem que a sua política
abala.
O capital financeiro tem
necessidade do mercado
mundial, ele tem necessidade
de fazer saltar todos os
obstáculos à sua penetração.
Contudo, para o fazer, ele
utiliza esses Estados nacionais
para os seus próprios

interesses. Foi assim que
Obama reagiu violentamente à
ameaça de sanções contra a
Apple, por parte da União
Europeia, em nome da defesa
dos “interesses americanos”,
protegendo assim uma firma
que não paga os seus impostos
nos EUA e que tem 97% dos
seus assalariados fora dos
EUA.
O capital financeiro utiliza não
só os Estados para a defesa dos
seus próprios interesses,
exigindo além disso que esses
mesmos Estados lhe
entreguem sectores inteiros do
aparelho produtivo das suas
nações. Eles querem acabar
com tudo o que foi adquirido
no período pós-Segunda
Guerra Mundial.
Na Europa, para travar a vaga
revolucionária e reconstruir os
Estados burgueses, foi
necessário conceder uma série
de direitos e regalias à classe
operária. Nos países
dominados pelo imperialismo
– para reforçar ou constituir
Estados sobre a base da
independência nacional – foi
preciso fazer igualmente uma
série de concessões. Para o
capital financeiro, este período
terminou: não apenas todas as
barreiras nacionais devem ser
eliminadas, mas também todas
as normas e regulamentações,
e tudo o que existe como

serviço público à escala
mundial deve igualmente ser
privatizado e destruído. 
As zonas de mercado livre –
postas a funcionar na Europa,
na Ásia e na América Latina,
nas últimas três décadas, com
o objectivo de
desregulamentar para
satisfazer o capital financeiro –
não são hoje um instrumento
suficientemente eficaz face às
exigências das multinacionais.
As grandes companhias
americanas detêm 2.500 mil
milhões de dólares no exterior
dos EUA, e não contam
repatriá-los. Elas mobilizam
todas as suas forças para
eliminar todas as barreiras e
todas as normas, a fim de
realizar o seu capital. Eis a
razão fundamental da crise da
desintegração destas zonas de
mercado livre, sob a pressão
contraditória das exigências do
capital financeiro e dos
Estados nacionais (que,
contudo, lhe estão submissos,
mas aterrorizados pelos riscos
de levantamento dos povos e
da classe operária dos seus
países, na medida em que estas
novas exigências do capital
provocam a reacção das
classes operárias e dos povos,
podendo desembocar em
situações revolucionárias). 

Trump e o capital financeiro



Apolítica do capital
financeiro em
relação aos países
da América Latina,
da África e da

Ásia dirige-se contra todas
as conquistas dos
respectivos trabalhadores e
povos, e contribui para a
desagregação das nações. É
este o sentido da ofensiva de
uma fracção do capital
norte-americano, que, com
os seus lacaios da oligarquia
brasileira, organizou o golpe
de Estado para derrubar a
presidente Dilma. E no
entanto, o Governo de
coligação de Dilma, com a
sua política de ajustamento,
tinha satisfeito numerosas
exigências do imperialismo.
Mas isso já não chegava; era
preciso arranjar um
Governo que não apenas
revertesse as conquistas
adquiridas pela luta de
classes dos últimos quinze
anos, mas também as
adquiridas já há várias
décadas, incluindo as
conquistas que datam da
última metade do sec. XIX,
quando o Brasil se tornou
independente. É pois a
própria existência da nação

brasileira que está posta em
causa.
Desde há muito tempo que o
capital financeiro norte-
americano tem necessidade
de um poder forte para
esmagar a classe operária
dos EUA sob o seu tacão de
ferro e disciplinar os povos
do mundo inteiro. Mas ele
tem um poder fraco, em
crise, que não tem
capacidade para controlar os
desenvolvimentos mundiais.
Isto não significa que ele
não possa dar golpes aos
povos do mundo inteiro,
pelo contrário.
A situação do Médio-
Oriente atesta-o. A política
que Obama teorizou sob a
formulação “Dirigir por
detrás” é uma expressão
disso. Desde a queda da
URSS e do desaparecimento
do aparelho estalinista
internacional, o
imperialismo norte-
americano teve que
concentrar em si todas as
tarefas da contra-revolução,
e isso está para lá das suas
forças. É esta a razão pela
qual ele não cessa – desde
os anos 90 e ainda mais na
última década – de incitar

todos os seus “aliados” a
assumirem a sua quota-parte
no fardo da contra-
revolução.
Isto acentua as contradições
e a crise. Incapaz de se
impor totalmente, o
imperialismo liberta forças
contraditórias. É assim que,
no Médio-Oriente, contra os
seus aliados tradicionais – a
Arábia Saudita e Israel – a
Administração americana
não apenas aceitou o plano
sobre o nuclear negociado
com o Irão, como permitiu a
este país intervir no Iraque e
na Síria contra o Daesh. A
Arábia Saudita, fiel aliada
dos EUA, financia as
milícias islamitas no Iraque
e na Síria, contra as quais os
memos EUA estão em
guerra. Israel bombardeia,
na Síria, as milícias do
Hezbollah (enquadrado
pelos iraquianos, que lutam
contra o Daesh). A Turquia,
membro da NATO há
décadas, intervém na Síria
em nome da luta contra o
Daesh para atacar as
milícias curdas – que são
financiadas, armadas e
enquadradas pelos
conselheiros dos EUA para

lutarem contra o Daesh. A
Rússia joga igualmente o seu
próprio papel,
bombardeando as milícias
anti-Bachar apoiadas pelos
EUA.
Evidentemente, eles estão
todos de acordo em
preservar a ordem mundial
dominada pelos EUA, mas
contribuem para isso
procurando defender os seus
próprios interesses,
contraditórios com os dos
outros. Esta ausência de
verdadeira liderança leva a
um fantástico imbróglio no
Médio-Oriente e à escala
mundial.
Trump declarou que é
preciso que os EUA parem
de financiar, em 70%, o
orçamento da NATO. Ele
não faz mais do que seguir
os passos de Obama, que
luta – desde há um ano –
para que todos os países
membros da NATO subam o
seu orçamento militar para
2% do respectivo Produto
Interno Bruto (PIB). A
chanceler Merkel acaba de
anunciar que a Alemanha irá
fazê-lo.

Com a implicação
dos Estados
europeus na guerra
do Médio-Oriente,
com o terrorismo e

com a vaga de milhões de
refugiados que fogem da
guerra e da barbárie, a
guerra generaliza-se à
Europa. E a crise da União
Europeia desenvolve-se de
maneira galopante. Todos
governos da União Europeia
são atingidos. Todas as
instituições da União
Europeia estão em crise.
Todos os actos eleitorais são

A ordem mundial ameaçada

A marcha para a desagregação da União Europeia
agarrados pelas massas
como um meio de exprimir
a sua cólera e a sua rejeição.
Um comentador da vida
política europeia falou, a
este respeito, de
«verdadeira insurreição
eleitoral». O voto
maioritário na Grã-Bretanha
para sair da União Europeia
agudizou a crise das
instituições europeias e
fragilizou a economia e as
finanças na União Europeia.
Este resultado é, primeiro
que tudo, o produto do voto
em massa de uma maioria

da população trabalhadora
britânica, mas é igualmente
a escolha de uma fracção da
burguesia britânica para, na
nova situação que se abriu,
procurar estabelecer
relações directas nos
mercados, e nomeadamente
com os EUA.
É verdade que na eleição
presidencial na Áustria o
candidato ecologista ganhou
ao candidato de extrema-
direita, mas o verdadeiro
conteúdo deste resultado
exprimiu-se na primeira
volta desta eleição, onde o

Partido socialista e o Partido
conservador – os dois
grandes partidos que têm
partilhado o poder desde
1945 – obtiveram apenas
10% dos votos, tendo sido
varridos pelo povo
austríaco. Acontecimentos
similares tiveram lugar na
Holanda e nos países
escandinavos.
Em França, a crise de
agonia da Vª República
atinge o apogeu: pela
primeira vez na história
desta fase da República,
François Hollande – o



A luta de classes, motor da História

Para o capital financeiro,
tudo o que foi
conquistado após a
vaga revolucionária de
1945 deve ser

liquidado. O compromisso –
estabelecido entre o capital e
os dirigentes do movimento
operário, com o objectivo de
conter essa vaga decorrente da
Guerra – tem de ser posto em

causa. Não existe qualquer
margem de manobra, é preciso
atacar cada vez mais.
Esta ofensiva implica pôr em
causa o lugar ocupado pelas
próprias organizações
sindicais. Estas – qualquer que
seja a política seguida pelas
suas Direcções – constituem
uma materialização da divisão
da sociedade em classes,

porque só organizam
assalariados nas suas fileiras.
Defender a mais ínfima das
reivindicações dos
trabalhadores face ao
patronato é uma expressão do
antagonismo de classe.
Como quadro de organização
da classe operária, o sindicato
constitui a classe. Uma massa
de operários não organizados

não é nada; uma massa
organizada é uma classe social
distinta da classe capitalista. É
por isso que Leão Trotsky
definia os sindicatos como
sendo instituições da classe
operária, numa sociedade em
que o proletário não possui
mais nada a não ser a sua
força-de-trabalho. Leão
Trotsky descrevia-os como

presidente-bonaparte –
renuncia a concorrer a um
2º mandato, por não
conseguir, como ele próprio
o confessou, agrupar uma
maioria à sua volta. E não é
somente o Governo que está
em crise, a oposição de
Direita está dilacerada. É o
regime da Vª República que
é atingido.
Em Itália, a derrota de
Renzi no referendo
constitucional exprime esta
mesma rejeição e ameaça –
devido à fragilidade dos
bancos italianos, que
deveriam ter sido
recapitalizados pelo Estado
– provocar a explosão de
uma bolha financeira na
Europa, com repercussões
mundiais.
A ofensiva dos governos de
Direita e de «Esquerda» da
União Europeia contra a
classe operária provoca
resistência por parte desta.
A multiplicação de greves
na Grécia contra o governo
de Tsipras, durante o ano de
2016, é uma expressão
dessa resistência. Na
Bélgica, realizaram-se
várias manifestações
massivas, ao apelo do
conjunto das organizações
sindicais – que constituíram
uma frente sindical comum.
Em França, durante cinco
meses, a mobilização em
massa dos trabalhadores –
apoiando-se sobre o eixo
CGT-FO – levantou-se
contra a contra-reforma
liquidadora do Código do

Trabalho do Governo «de
Esquerda». Embora esta
mobilização não tenha
conseguido impor a retirada
da Lei – que passou na
Assembleia Nacional sem
ser votada, recorrendo aos
mecanismos reaccionários
da Vª República – o
resultado é que a maioria
presidencial está feita em
cacos e que a classe operária
não se sente derrotada. Ela
procura preservar a unidade
CGT-FO para os combates
actuais e futuros.
Em Itália, é significativo
que a FIOM (a Federação da
Metalurgia) e a CGIL (a
Central sindical maioritária
italiana) apelaram ao voto
“Não” nesse referendo. Com
efeito, o governo de Renzi
tinha começado a aplicar
uma reforma do trabalho,
designada por «Job Act»,
atacando frontalmente as
conquistas dos
trabalhadores italianos e as
organizações sindicais. O
resultado global do «Não»
no referendo atingiu quase
60%, mas ele foi superior a
70% nas regiões mais
desindustrializadas, onde
uma grande massa de
trabalhadores foi atirada
para o desemprego.
E mesmo na Alemanha –
país apresentado como o
mais estável da Europa – a
crise devora a grande
coligação (que junta a CDU
e o SPD). Para tentar
preservar esta grande
coligação, Merkel fez

desistir o candidato da CDU
à eleição presidencial e
apelou a votar pelo
candidato do SPD. É nesta
situação de crise e de
incerteza, após a eleição de
Trump, que ela decidiu
finalmente recandidatar-se
ao posto de Chanceler. 
Todos os governos da União
Europeia e a própria União
Europeia estão entalados
entre as exigências do
capital financeiro e a
resistência dos
trabalhadores. A União
Europeia já não constitui
um quadro suficiente para
nela serem realizadas, de
imediato, as exigências do
capital financeiro. 
Aquilo em que se tornou a
União Europeia foi
implementado, após a
Segunda Guerra Mundial,
sob a égide do imperialismo
norte-americano, com a
colaboração dos
imperialismos europeus,
como uma zona de
desregulamentação.
Mas a União Europeia não é
uma instância
supranacional; ela é o
produto de um acordo entre
os principais imperialismos
europeus, nomeadamente o
francês e o alemão. Estes
governos imperialistas
estão, portanto, totalmente
comprometidos com a
responsabilidade de porem
em prática o conjunto dos
planos da União Europeia.
Deste ponto de vista é
significativo que – quinze

anos após a entrada em
vigor do Tratado de
Maastricht, que obriga o
défice público de cada
Estado-membro a ser
inferior a 3% do PIB – a
França continue a não
respeitar esta regra… sem
ser sancionada pela
Comissão Europeia. Tal
como é significativo que, no
dia seguinte à derrota de
Renzi em Itália, os
dirigentes da União
Europeia – constatando que
a Lei de Finanças
(Orçamento do Estado -
NdT) do Governo italiano,
para 2017, não respeitava o
Pacto de Estabilidade
Europeu – concluíram que
lhes era «impossível pedir
(ao Governo italiano – NdT)
medidas suplementares, por
causa da situação».
É exactamente aqui que
radica a contradição de
todos os Estados e da
própria União Europeia, que
estão submetidos às
exigências do capital
financeiro, mas que –
aterrorizados pelo risco de
levantamento das massas –
não podem levar até ao fim
as suas exigências. Os
monopólios – que utilizam
os Estados e as instituições
da União Europeia para pôr
em prática as suas
exigências – minam os
alicerces destes mesmos
Estados e instituições,
quando os obrigam a levar
por diante a sua ofensiva
destruidora.



Estas teses
desembocavam na
necessidade da
tomada do poder pelo
proletariado. Foi com

esta orientação que milhares
de militantes bolcheviques
combateram
quotidianamente, durante
meses, com estas palavras de
ordem e estas exigências, sem
dogmatismo nem sectarismo,
ligando-se de forma alargada
– no seio dos Sovietes – à
massa empenhada no
processo revolucionário. Foi
este longo combate que
desembocou em Outubro de
1917, altura em que as
posições bolcheviques se

tinham tornado maioritárias
nos Sovietes e que estes
decidiram tomar o poder.
É claro que as condições
políticas actuais são
diferentes, que a História não
se repete. Mas, os
ensinamentos do combate dos
bolcheviques continuam a ser
de uma enorme actualidade:
na época do imperialismo, a
questão da expropriação da
minoria capitalista está na
ordem do dia; para o fazer, a
classe operária deve
desmantelar o Estado
burguês, estabelecer-se como
classe dominante e expropriar
o capital. Nesta via, para
ajudar a classe operária – pela

sua própria luta de classe – a
ultrapassar os obstáculos e a
triunfar, é indispensável
existir um Partido
revolucionário. Uma
revolução pode ser
desencadeada sem Partido
revolucionário, mas, para que
ela triunfe, o Partido
revolucionário é uma
necessidade.
É com esta orientação que a
IVª Internacional e as suas
Secções celebrarão, em 2017,
a actualidade da Revolução
de Outubro. Durante este ano
de 2017, realizar-se-á – ao
apelo do Acordo
Internacional dos
Trabalhadores e dos Povos –

uma Conferência Mundial
Aberta contra a guerra e a
exploração. Para a IVª
Internacional, lutar contra a
guerra e a exploração é,
precisamente, levar a cabo
uma política que inscreve –
como perspectiva ao
desenvolvimento da luta de
classe – a questão da
expropriação do capital.
Como é dito no Programa da
IVª Internacional:
«A tarefa estratégica da IVª
Internacional não consiste
em reformar o capitalismo,
mas sim em derrubá-lo.»
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«redutos de democracia
proletária». E ele precisava: 
«O proletariado não pode
chegar ao poder no quadro
formal da democracia
burguesa; só o pode fazer pela
via revolucionária (…). É
precisamente para esta via
revolucionária que o
proletariado tem necessidade
das bases de apoio da
democracia proletária
no interior do Estado
burguês.» (Escritos sobre a
Alemanha).
Na parte introdutória deste
artigo assinalámos que, em
1916 – um ano antes da
Revolução de Outubro –
Lenine analisou o declínio do
capitalismo, na sua obra “O
imperialismo, estádio
supremo do capitalismo”.
Para Lenine não se trata de
fazer uma análise pedante,
mas de efectuar a
demonstração de que o
imperialismo não é um novo
estádio de desenvolvimento
do capitalismo, mas sim a sua
fase de agonia mortal. É por
isso que, ao analisar os
monopólios, ele concluía que

a produção se torna cada vez
mais social, enquanto a
apropriação é privada. Ele
descrevia assim o papel dos
monopólios como
ordenadores da economia
mundial: 
«Quando um único centro
domina completamente todas
as sucessivas fases de
tratamento das matérias-
primas, até e incluindo a
fabricação dos produtos finais
(…), então acontece que
estamos em presença de uma
socialização da produção (…)
e que as relações decorrentes
da propriedade privada
formam um invólucro
desadequado ao seu conteúdo,
que deve necessariamente
entrar em putrefacção se se
procurar retardar
artificialmente a sua
eliminação.»
Para Lenine, a eliminação do
imperialismo não se fará de
forma natural:
«O imperialismo (porque é o
estádio supremo do
capitalismo) é o prelúdio da
revolução social do
proletariado. »

Ele sabe, como Marx já o
tinha explicado, que a
originalidade do marxismo
não é ter inventado a luta de
classes, mas sim a de ter
caracterizado a luta de classes
como uma luta política, que
deve desembocar na tomada
do poder pelo proletariado. É
por isso que – quando a
Revolução russa tinha
começado há 6 meses –
Lenine escreve «O Estado e a
Revolução», onde coloca
como questão central a
necessidade de destruir o
velho Estado burguês e de
construir o Estado operário,
que expropriará o capital e
gerará a fase de transição para
um estádio superior. Mas, para
o conseguir, é necessário um
partido, um partido
revolucionário, e esta é a outra
actualidade da Revolução de
Outubro.
Nos primeiros dias dos
processos revolucionários de
1917, o Partido Bolchevique
era minoritário na classe
operária. Esta, na sua maioria,
estava agrupada atrás dos dois
grandes partidos operários

dessa época: Mencheviques e
Socialistas-Revolucionários
(SR). Estes, após terem
participado no derrube do
czar, tinham-se aliado com o
Partido burguês liberal,
procurando conter a revolução
para que ela não se
transformasse numa revolução
expropriadora do capital. O
combate central de Lenine, no
Partido Bolchevique, foi
alinhar o partido com o curso
dos acontecimentos – os quais
consistiam numa torrente
revolucionária, com as massas
trabalhadoras em movimento
pela paz e a paragem da
guerra, pelo pão, pela
liberdade e a reforma agrária.
Os dirigentes SR e
mencheviques – aliados com o
Partido burguês – constituíam
um obstáculo a esta torrente
revolucionária. É por isso que
Lenine combatia sob uma
orientação muito clara:
«Nenhum apoio ao Governo
provisório». É esta posição
que ele fez o Partido
Bolchevique adoptar, em Abril
de 1917, com a designação de
“Teses de Abril”.
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